
                           
 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração 
Divisão de Licitação 

 

      Bauru, 11 de agosto de 2014. 
 
 

Ref.: Resposta a consulta – concorrência pública nº  4/14 
 
Prezados, 

Em resposta a consulta apresentada, visando sanar qualquer dúvida sobre o tema, 
seguem abaixo os esclarecimentos sobre os itens apontados:  

1) Certidão Negativa de Tributos Imobiliários: o item 8.4 do edital de licitação, que 
relaciona os documentos relativos à regularidade fiscal e jurídica, obrigatórios 
para a participação no certame, estabelece na letra “e”, a necessidade de 
apresentação da “Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos Mobiliário e Imobiliário com a Fazenda Municipal”. Caso a empresa não 
possua imóvel em seu nome, como deverá proceder? Qual documento deverá 
ser apresentado? 

Resposta: caso a empresa não possua imóvel em seu nome deverá ser 
apresentada a declaração constante no edital - Anexo 3.9. - Declaração de 
inexistência de imóvel, sucursal e prestação de serviço no Município de Bauru. 
Esclareço que o preenchimento de tal declaração deverá conter as informações 
pertinentes à situação real da empresa. Por exemplo: se a empresa não possui 
imóvel em seu nome, não possui sucursal em Bauru (filial) e não presta serviços 
de tributação no município – a declaração deverá ser idêntica a constante no 
edital.  
Se a empresa possui sucursal – deverá apresentar as certidões pertinentes ao 
item 8.4. 
Se a empresa presta serviços de tributação no município – deverá apresentar as 
Certidões pertinentes ao item 8.4. 

 
2) Prova de Inscrição na fazenda estadual: também no mesmo item 8.4 do edital de 

licitação, especificamente na letra “b”, consta a necessidade de apresentação de 
“prova de inscrição na Fazenda Municipal compatível com o objeto social; e, se 
for o caso, Estadual, dos locais onde tem sede”. O cadastro de contribuintes de 
ICMS – Cadesp, conforme é emitido pela Fazenda do Estado de São Paulo, é 
aceito como prova de inscrição estadual? 
Resposta: Sim o documento emitido pelo site da Fazenda do Estado de São 
Paulo, por exemplo, é documento válido para a comprovação da inscrição, assim 
como o emitido pelo município no qual a empresa tenha sua sede. 
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