
Pregão Eletrônico Veleiros do Sul 02/2020 

Pedido de Esclarecimento n° 01 

Trata-se de solicitação de esclarecimentos da empresa Motoryama Com. e 

Representação de Motocicletas que, na literalidade de sua solicitação abaixo transcrita, pede 

esclarecimento a respeito da apresentação da Certidão Negativa de Falências, de que se refere 

a prescrição contida na cláusula 8.5.2 do edital do certame epigrafado. 

“Nós da Empresa  Motoryama Com. e Representação de Motocicletas temos interesse 

em participar da licitação referente ao edital de chamamento de projetos 07/2017 

(02/2020), que ocorrerá no dia 27.07, porém estamos com dificuldades de atualizar um 

único documento a CERTIDÃO DE FALÊNCIA e CONCORDATA, este documento tem 

vencimento em 30.06.2020. Por este motivo gostaria de saber se podemos participar 

do Pregão eletrônico, já que os ÓRGÃOS Publico aqui em porto Alegre Não estão 

funcionando para que possamos atualizar este documento.” 

 No particular da solicitação de esclarecimento apresentada, resta dizer que o 

Instrumento Convocatório não excepcionaliza a circunstância fática suscitada. 

 Não obstante, a guisa de orientação, é possível afirmar que no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul, cujo fornecimento da certidão em comento cabe ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tal serviço pode ser requerido por meio eletrônico no 

endereço https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-

de-antecedentes-e-certidoes//, conforme cópia de tela (abaixo) de consulta realizada às 

19h20min de  22/07/2020. 

 

   Assim, sendo o que constava para tanto, subscrevemos-nos agradecendo o interesse 

de participação no Pregão Eletrônico VDS 02/2020. 

Porto Alegre, 22 de julho de 2020. 

Michael Abreu Ribeiro 
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


