
 

 
 

 
  

  

 

                      
 

 

RESULTADO PARCIAL  

REFERENTE O EXTRATO DE OFERTA TECNOLÓGICA 01/2021 

 

 

A Unicamp - Universidade Estadual de Campinas – tendo em vista o EXTRATO DE OFERTA 

TECNOLÓGICA na Modalidade Negociação Direta Nº 01/2021 publicado no site da Inova Unicamp em 

17 de março de 2021, nos termos da Resolução GR 64/2020 torna público que houve apenas uma proposta 

para este extrato, feito pela empresa J. LOPES DE FARIA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. No entanto, 

a empresa está desclassificada, conforme previsto no item 5, subitem 5.4, alínea a), uma vez que não 

apresentou todas as informações solicitadas no Item 3 deste Extrato de Oferta Tecnológico. 

 

Os documentos faltantes são: 

3.3. Para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:  

III- Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 

IV - Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 

V - Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

E 

3.4. Para comprovação da qualificação econômica deverá ser apresentada demonstração contábil referente 

ao último exercício social.  

 

3.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

 

3.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

 

 

Campinas, 19 de abril de 2021. 
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