
 

 

 

À empresa 
Pigma Fast Gráfica e Editora Ltda 
CNPJ 00.360.797/0001-38 
 
 
Cotação Prévia de Preços 
Processo de Contratação 029/2022 – IMPRESSÃO GRÁFICA 
 
A Comissão de Contratação da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS – 
FENACLUBES vem pelo presente comunicado, responder à solicitação de esclarecimentos 
formulada pela empresa Pigma Fast Gráfica e Editora Ltda. , nos termos que passa a expor: 
 
 
Esclarecimento nº 1 
 
No que diz respeito ao Capítulo 5 - Da Documentação, letra “h”: “h) Certidão negativa de 
falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da empresa participante”; Perguntamos: 
  
Na referida certidão não consta prazo de validade, portanto, será aceito a certidão emitida 
por quanto tempo imediatamente anterior à data marcada para a abertura dos envelopes no 
Processo de Compras? 
 
Resposta: As certidões comprobatórias de regularidade ou inexistência de débito e demais 
documentos deverão estar no prazo de validade neles consignados. Na falta desta informação 
serão considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 
 
 
Esclarecimento nº 2 
 
A Pigma Fast Gráfica e Editora Ltda, CNPJ 00.360.797/0001-38 fica situada na Av. Henry Ford, 
2320, bairro Parque da Mooca, cidade de São Paulo, estado de São Paulo no mesmo prédio 
de outra empresa do grupo a Pigma Gráfica e Editora Ltda, CNPJ 62.829.510/0001-23. Ocorre 
que todas as contas, luz, telefone, gás, etc. estão em nome da Pigma Gráfica e Editora Ltda. 
  
Para podermos cumprir o que pede o item 5, alínea “j”, podemos fornecer Nota Fiscal de 
Fornecedor da Pigma Fast Gráfica e Editora Ltda.? Na Nota Fiscal consta várias informações 
inclusive endereço. 
 
Resposta: O endereço da empresa poderá ser comprovado pelo Contrato Social (atualizado), 
CNPJ, contas de consumo e, alternativamente, por documentos oficiais (certidões, notas 
fiscais, registros cadastrais etc.) que comprovem o endereço da empresa. 
 



 

 

Ficam mantidas todas as condições e exigências do edital de cotação prévia nº 29/2022. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Campinas, 28 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
Maurício de Campos Bueno 
Coordenador da Comissão de Contratação 


