
PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 09/2017 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2017 

 

Objeto: Pregão Presencial para a possível de CONTRATAÇÃO DE 

LABORATÓRIO/EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 

PARCIAIS E TOTAIS, desta municipalidade em conformidade com as especificações 

constantes no Anexo "D" deste Edital. 

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP FMS Nº 

06/2017 MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, através de 

seu Prefeito Municipal IZEU JONAS TOZETTO, TORNA PÚBLICO, que promoveu 

alterações no edital do Processo Licitatório nº. 09/2017, Edital de Pregão Presencial RP nº 

06/2017, passando o edital a vigorar com as seguintes retificações: 

 

1 – DO ITEM 6.1 

 

Onde consta: 

 

6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos de 
habilitação: 

a) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante;  

b) Certidão negativa de TRIBUTOS FEDERAIS; 

c) Prova de Regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 

e) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

g) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

h) Declaração de Conhecimento e Aceite dos Termos do Edital, conforme Modelo do Anexo 

 dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (inciso VII do Art. C,

4º da Lei nº 10.520/2002). 

i) Declaração sob penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de dezoito 

(18) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de dezesseis (16) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze (14) anos conforme modelo do Anexo B. 

j) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede de pessoa 

jurídica. 



Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a empresa não possui k) 

emitida contra si, Declaração de Inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou 

parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, 

inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei, conforme modelo do 

Anexo E. 

 

Passa a constar: 

 

6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos de 
habilitação: 

a) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante;  

b) Certidão negativa de TRIBUTOS FEDERAIS; 

c) Prova de Regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 

e) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

g) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

h) Declaração de Conhecimento e Aceite dos Termos do Edital, conforme Modelo do Anexo 

 dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (inciso VII do Art. C,

4º da Lei nº 10.520/2002). 

i) Declaração sob penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de dezoito 

(18) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de dezesseis (16) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze (14) anos conforme modelo do Anexo B. 

j) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede de pessoa 

jurídica. 

Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a empresa não possui k) 

emitida contra si, Declaração de Inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou 

parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, 

inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei, conforme modelo do 

Anexo E. 

l) Alvará de Localização Municipal da Sede da Empresa;  

m) Autorização de Funcionamento da Vigilância Sanitária Municipal;  

n) Comprovante de credenciamento da empresa junto ao CNES;  

o) Comprovação de Registro do Laboratório (Pessoa Jurídica) junto ao Conselho 
Regional competente (CRO e afins);  

p) Indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s), acompanhado da documentação a seguir 
relacionada:  



a) Carteira de Identidade;  
b) CPF;  
c) Comprovação de Registro do(s) Profissional(is) junto ao Conselho Regional 
competente (CRO e afins).  
 

q) Comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa na 
seguinte forma:  
 

a) Mediante cópia do Contrato Social da empresa, em se tratando de sócio; ou  
b) Mediante cópia CTPS, em se tratando de empregado da empresa; ou  
c) Contrato de Prestação de Serviço em se tratando de Prestador.  

 

 

5- DA NOVA DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

Em consequência das retificações efetuadas, fica alterada a data constante no 1.1, 1.2 e 

1.3 do edital, para a realização, recebimento das credenciais, propostas e documentação. A 

nova data de recebimento e, abertura dar-se-á até as 08h30min do dia 13 de setembro de 

2017, na SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, situado à Avenida Santa Catarina, 

. 1022 - Centro – Coronel Freitas – SC

 

6 – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital de Pregão 

Presencial nº 06/2017.  

Coronel Freitas-SC, 29 de setembro de 2017. 

 

 

IZEU JONAS TOZETTO. 

Prefeito Municipal 


