
 

PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITUPORANGA 
 ____________ ESTADO DE SANTA CATARINA ____________ 
 
 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO, E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2015 PROCESSO N° 47/2015 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E CAÇAMBA, PARA O 
MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC. 
 
 Tendo em vista a questionamentos levantados quanto a 
qualificação Técnica exigida no Edital de Pregão Presencial nº31/2015, 
verificou-se a necessidade de retificar o presente Edital , conforme segue:  
 
ONDE LÊ-SE: 
  

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2015 

 
O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito 
municipal, Sr. ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO, comunica aos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à 
aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE 
PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor de 
Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim 
Boeing, 40, Centro, Ituporanga – SC até às 09:00 horas do dia 22/06/2015. O 
credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia 
22/06/2015 às 09:30 horas. Sessão para início dos Lances às 10:00 horas 
do dia 22/06/2015  A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, nos 
casos omissos 

 
LEIA-SE 

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2015 
 

O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito 
municipal, Sr. ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO, comunica aos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à 
aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE 
PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor de 
Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim 
Boeing, 40, Centro, Ituporanga – SC até às 09:00 horas do dia 30/06/2015. O 
credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia 
30/06/2015 às 09:30 horas. Sessão para início dos Lances às 10:00 horas 
do dia 30/06/2015  A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR 
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ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, nos 
casos omissos 
 
ONDE LÊ-SE:  
 
4 - DA HABILITAÇÃO 

 

4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, 
contendo a seguinte indicação: 

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO” 

 

4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes 
documentos: 

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de 
Débito ou equivalente; Prova de regularidade relativa a Tributos Federais, 
Previdenciária e a Divida Ativa da União (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 
358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de 
outubro de 2014. 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF); 

f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 

g) Ato Constitutivo (caso não tenha sido apresentado para fins de credenciamento). 

h) Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (ANEXO IV). 
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i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

j) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo 
ANEXO VI. 

k) Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que 
comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto desta licitação 
(Pessoa Jurídica), juntamente com o registro junto ao CREA do engenheiro 
responsável pela empresa (Pessoa Física); 

l) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão 
mencionados. 

 
LEIA-SE:  
 
4 - DA HABILITAÇÃO 

 

4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, 
contendo a seguinte indicação: 

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO” 

 

4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes 
documentos: 

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de 
Débito ou equivalente; Prova de regularidade relativa a Tributos Federais, 
Previdenciária e a Divida Ativa da União (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05 
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014. 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
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e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF); 

f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 

g) Ato Constitutivo (caso não tenha sido apresentado para fins de credenciamento). 

h) Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (ANEXO IV). 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

j) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo 
ANEXO VI. 

k) Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de 
validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto 
desta licitação (Pessoa Jurídica), juntamente com o registro junto ao CREA do 
engenheiro responsável pela empresa (Pessoa Física); excluindo-se a exigência 
para os itens 19, 20, 21 e 22 do presente termo de referencia.  

l) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão 
mencionados. 

 
Com estas alterações, mantidas as demais disposições 

editalícias, a DATA E HORA DE ABERTURA deste Pregão passará a ser no 
dia 30/06/2015 nos horários descritos no preambulo do presente Termo.. 
Para maiores informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, 
poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de 
Ituporanga sito a Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40 – Centro, ou pelo 
telefone 47 3433 1211 – Ramal 233 de segunda a sexta-feira no horário das 
08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas. 
 
 

Ituporanga, 17 de junho de 2015. 
 
 

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO 
Prefeito do Município 

 


