LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 09/2017- MODO DE DISPUTA FECHADO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR CONTEÚDO ARTÍSTICO
OBJETO: Seleção de propostas destinadas ao fortalecimento e fomento ao artesanato em Minas
Gerais.
PROCESSO INTERNO N°: 470/17– ECM: 42.974.
ESCLARECIMENTO 04
ENVIADO VIA E-MAIL EM 08/01/2018 11:48
Bom dia, tenho pretensão de fazer uma proposta atendendo a esse edital, para fomentar o
artesanato local, queria uma informação de onde conseguir os modelos para preenchimento, já que
não encontrei anexos ....
Desde já grato ....
Aguardo resposta ...
RESPOSTA:
Toda documentação solicitada consta do Edital disponibilizado no site da Codemig, conforme
descreve o item 7.3 do instrumento convocatório.
7.3. Cada proposta deverá conter:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Formulário de inscrição preenchido, conforme apresentado no ANEXO V, incluindo capa,
identificação do proponente, caracterização geral do projeto/proposta, detalhamento do
projeto/proposta, cronograma de execução e orçamento;
Documentos de comprovação dos critérios de participação e seleção (itens 5.2 e 5.3 deste
Edital);
Declaração de ausência de impedimentos, conforme ANEXO III deste edital;
Declaração trabalhista, conforme ANEXO IV deste edital;
Declaração de conhecimento e concordância com os termos do edital e seus anexos,
conforme ANEXO VIII deste edital;
Documentação de regularidade jurídica: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado.
Documentação de regularidade fiscal, conforme abaixo:
I.Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme o caso.
II.Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
III.Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
IV.Prova de regularidade perante a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a
apresentação da Certidão de Débito Tributário – CDT.

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2018

Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade
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