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DILIGÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 
   

CONCORRÊNCIA N.º 11/2021 
 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. 
 

Após análise dos documentos apresentados no “ENVELOPE 01”, inerente ao Edital de 

licitação da Concorrência nº 11/2021, foi identificado o não cumprimento de requisitos 

descritos no Edital. Assim, essa comissão oportuniza o envio dos documentos abaixo 

relacionados, observadas as determinações constantes no item 4.4 do Edital:  

 
 Cópias da identidade e do CPF do Sócio representante legal da empresa, devidamente 

autenticadas em cartório, nos termos do item 4.4, “b” do Edital; 

 Cópia do comprovante de Endereço do Sócio representante legal da empresa, devidamente 

autenticada em cartório, nos termos do item 4.4, “c” do Edital; 

 Atestado de capacidade técnica comprovando aptidão para desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação; Salienta-se que o atestado inserido no envelope de habilitação encontra-se 

apócrifo e não possui comprovação do fornecimento de nenhum item do lote 1. 

 Certidão Negativa do INSS, nos termos do item 4.3, “f” do Edital; Salienta-se que a 

certidão em questão não foi inserida no envelope de habilitação. 

 Certidão Negativa de Falência e Recuperações Judiciais expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante; Salienta-se que a certidão inserida no envelope de habilitação foi emitida pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDF, entretanto, a sede da empresa 

licitante é no estado do Goiás, na cidade de Luziânia, entorno do DF. 

 

Desta forma, em conformidade com o subitem 4.7.1 do Edital, a Comissão Permanente 

de Licitação solicita à empresa COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS 

EIRELI que entregue a este clube, no endereço SCEN Trecho 02, Conjunto 04 - Brasília/DF 

- Setor de Licitações e Contratos, até às 17h do dia 13 de janeiro de 2022, os referidos 

documentos, sob pena de inabilitação no certame. 

 
Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. 

  

 
ANDRÉ RUELLI 

Presidente em exercício 
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