
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Pedidos de esclarecimentos 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 13 de julho de 2022 10:43
Para: Ana Karina <financeiro1@gpleiloes.com.br>
Cco: MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Chamamento Público nº 01/2022 -  Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões de
veículos e de outros bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS. 

Prezada Sra. Ana Karina, bom dia! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados. 

PERGUNTA 1: "As declarações podem ser assinadas eletronicamente?" 

RESPOSTA 1: Sim, poderão ser assinadas eletronicamente. 

PERGUNTA 2: "O cartão de CPF pode ser de forma digital?" 

RESPOSTA 2: O CPF deverá ser apresentado de acordo com os subitens 4.3.1 e 4.3.1.1 do Edital: 

"4.3.1 – Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

4.3.1.1 – A comprovação poderá ser feita de uma das seguintes formas: a) apresentação do "Comprovante de
Inscrição no CPF" impresso na página da Receita Federal na Internet ou emitido pela entidade conveniada; b)
menção do número de inscrição no CPF em outros documentos como: carteira de identidade (RG), carteira nacional
de habilitação (CNH), carteira de trabalho ou carteira de Identidade ou documento de valor legal equivalente
(identidades funcionais de entidades de classe); c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
de débitos federais e à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal; d) apresentação
do Cartão CPF, emitido em conformidade com a legislação anterior."

PERGUNTA 3: "Os documentos que podem ser anexados aos atestados, como por exemplo: contratos, aditivos,
editais, etc. devem ser autenticados ou podemos encaminhar apenas cópias simples? Pois, esclareço que, esses
documentos possuem várias páginas o que acarretaria um custo excessivo". 

RESPOSTA 3: De acordo com o subitem 4.6.1 do Edital, os documentos solicitados poderão ser apresentados no
original, em fotocópias autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em fotocópia
simples. Em caso de dúvida quanto à autenticidade ou validade de documento serão observadas as disposições do
subitem 4.6.5 do Edital. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Livre de vírus. www.avast.com.

Em qua., 13 de jul. de 2022 às 09:48, Ana Karina <financeiro1@gpleiloes.com.br> escreveu: 

Bom dia!!!

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
mailto:financeiro1@gpleiloes.com.br


 

Solicito alguns esclarecimentos referente ao Credenciamento de Leiloeiros 01/2022 – Processo Administrativo nº 
01-030.250/22-43:

 

1. As declarações podem ser assinadas eletronicamente?

 

2. O cartão de CPF pode ser de forma digital?

 

3. Os documentos que podem ser anexados aos atestados, como por exemplo: contratos, aditivos, editais,
etc. devem ser autenticados ou podemos encaminhar apenas cópias simples? Pois, esclareço que, esses
documentos possuem várias páginas o que acarretaria um custo excessivo.

 

Aguardo retorno e obrigada!

 

Cordialmente,

 

Ana Karina
Setor Financeiro / Licitações
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