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[PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2019/PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019/REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019] 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019 
 

O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, 

Estado de Minas Gerais, situado à Rua José Antônio Senra, n° 15, Centro, nesta cidade de 

Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, torna pública a retificação do Edital 

Convocatório PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2019/PREGÃO PRESENCIAL Nº 

015/2019/REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019, cuja a finalidade é  selecionar a melhor 

proposta para contratação de empresa especializada para o registro de preço e 

eventual fornecimento de material de construção destinado para manutenção dos 

serviços do Município de Santo Antônio do Aventureiro, nos termos seguintes: 

 

Clausula Primeira – Fica retificado o Edital Convocatório, onde se lê:  

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser 

entregues até as 12hs30min (nove horas), horário local, do dia 11/06/2019, no 

Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 

Aventureiro, Estado de Minas Gerais, situado à Rua José Antônio Senra, 15, 

Bairro Centro. 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 11/06/2019, às 12hs30min (nove 

horas) do horário local, dando-se início ao certame com a fase de 

credenciamento. 

Leia-se: 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser 

entregues até as 09hs00min (nove horas), horário local, do dia 02/07/2019, no 

Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 

Aventureiro, Estado de Minas Gerais, situado à Rua José Antônio Senra, 15, 

Bairro Centro. 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 02/07/2019, às 09hs00min (nove 

horas) do horário local, dando-se início ao certame com a fase de 

credenciamento. 

Clausula Segunda – Fica excluído os itens 3.2.6.10 e 3.2.6.11 do Edital Convocatório. 

 

Clausula Terceira - O item 14 passa a vigorar com a seguinte redação: 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão 

suportadas pela seguinte dotação: 02.008.000.15.451.0011.2.099.3.3.90.30 e 

02.008.000.15.452.2.104.3.3.90.30. 

 

Clausula Quarta: O Anexo VII passa a vigorar coma seguinte redação: 

 

ANEXO VII 
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EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

Deverão constar os seguintes documentos: 

1. Habilitação Jurídica: (Art. 27, I c/c Art. 28 da Lei Federal 8.666/93) 

Registro comercial, no caso de empresa individual; 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

2. Qualificação Técnica: (Art. 27, II c/c Art. 30 da Lei Federal 8.666/93) 

Declaração de possuir capacidade técnico-operacional para execução do objeto desta 

licitação. 

Declaração de que os produtos/serviços atendem as normas estabelecidas pela 

legislação pertinente. 

3. Qualificação Econômico-Financeira: (Art. 27, III c/c Art. 31 da Lei Federal 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da 

Sede da licitante. 

4. Regularidade Fiscal: (Art. 27, IV c/c Art. 29 da Lei Federal 8.666/93) 

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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5. Demais documentos: 

Declaração do licitante de que não possuí em seu quadro de pessoal empregado (s) 

menores dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Decreto Federal 

4.358/2002, nos termos do Art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93. 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo, nos termos do Art. 32, § 2o 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

Declaração de disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos, 

ferramentas necessárias ao comprimento do objeto desta licitação, assinada pelo 

representante legal da empresa. 

6. Disposições: 

* Os documentos poderão ser apresentados, grampeados e/ou encadernados, devendo 

ser entregues enumerados e de preferência sequencialmente, a fim de permitir 

celeridade na conferência e exame correspondentes; 

* Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias 

simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação pela 

Equipe do Pregão; 

* As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, 

ou que os apresentarem incompletos, incorretos, serão consideradas inabilitadas.  

* A verificação pelo Pregoeiro nos sites oficiais das entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

* Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de 

habilitação, não sendo necessária sua duplicação. 

* Os microempresários individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte 

DEVERÃO apresentar toda a documentação exigida para comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou esteja com a validade 

vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-ão assegurados os benefícios da Lei 

Complementar 123/2006. 

* As propostas deverão ser apresentadas com os itens e respectivas marcas. 

Clausula Quinta – Ficam mantidas as demais normas estabelecidas no Edital 

Convocatório. 

Santo Antônio do Aventureiro, 11 de junho de 2.019. 

PAULO ROBERTO PIRES 

Prefeito Municipal 

 

MORIZALBER GOMES LUIZ 

Secretário Municipal de Obras 


