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PAD: 248/2017/COREN-AM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 
 

ESCLARECIMENTOS PARA SESSÃO CONTINUADA Nº 01/2017 
   
 Tendo em vista a sessão continuada do pregão presencial nº 10/2017 
com o objeto contratação de Empresa especializada em Prestação de 
serviços de atividades auxiliares (Recepcionista, Assistente 
Administrativo, Secretária, Técnico de Informática, Telefonista, Motorista 
e Copeira), na forma de execução indireta, para atender às necessidades 
do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-AM, esta 
Pregoeira Marlice Cristina Rodrigues juntamente com sua equipe de apoio, Sr. 
Waldemberg Guimarães Tiago e Sra. Vera Lúcia Gallio, Sr. Abraão dos Matos 
Azevedo, decidiu realizar este esclarecimento para os licitantes da sessão 
continuada que será realizada no dia 30 de outubro de 2017, as 9:00 horas. 

 
A respeito do subitem ´´11.11.6. A apresentação de cópia 
reprográfica autenticada do certificado de registro 
cadastral de quaisquer órgãos da Administração 
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal, com prazo de validade em vigor, supre as 
exigências referentes à apresentação dos documentos 
aludidos, com exceção da certidão de regularidade 
para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na 
forma do que dispõe o art. 32, § 2º, da Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993.``.  

 
Conforme o paragrafo 2o  do Art. 32 da Lei nº 8.666 ´´O certificado de 

registro cadastral a que se refere o § 1o do art. 36 substitui os documentos 
enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em 
sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a 
parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo 
da habilitação.`` marcação nossa. 

 
A apresentação do Certificado de Registro Cadastral será aceito como 

substituto dos documentos enumerados nos arts. 28 a 31 da Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, apenas se disponível a consulta direta por sistema 
informatizado, exemplo o Certificado de Registro Cadastral disponibilizado pelo 
sistema SIASGnet. 

 
Atenciosamente, 

 Manaus, 26 de Outubro de 2017. 
  
 
 
 

Marlice Cristina Rodrigues 
Pregoeira COREN-AM 


