PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RETIFICAÇÃO AO PREGÃO Nº 02/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2017

Considerando que no Edital de Pregão n. 02/2017, publicado no site da Prefeitura www.tijucasdosul.pr.gov.br, há a
necessidade alteração, de conformidade com o §4º do art. 21, onde se lê:
8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):
[...]
8.2 Os documentos de habilitação fiscal são os seguintes:
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);
c) Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Federais;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;
f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito - CND, com o INSS, demonstrando
situação regular no cumprimento das contribuições sociais, ou conjunta, na forma da lei;
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, fornecido pela Caixa Econômica
Federal; Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8.4. Outras comprovações:
[...]
b) Declaração de que a licitante não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, conforme anexo II;
c) Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, conforme modelo constante do ANEXO II;
[...]
25.PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO
25.1O objeto deste pregão será executado de acordo com os pedidos formalizados através da Ordem de Compra/Serviço, de
acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, nos locais, horários e prazos determinados.
Leia-se:
8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):
[...]
8.2Os documentos de habilitação fiscal são os seguintes:
a)Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);
b)Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Federais;
c)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
d)Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;
e)Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, fornecido pela Caixa Econômica
Federal;
f)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8.3. Outras comprovações:
[...]
b) excluído;
c) Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal que cumpre com os requisitos de habilitação do edital, conforme
modelo constante do ANEXO IV;
[...]
25.PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO
25.1O objeto deste pregão será executado de acordo com os pedidos formalizados através da Ordem de Compra/Serviço, de
acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, e entregues no prazo de 10 (dez) dias, nos locais e
horários determinados.

Tijucas do Sul, 23 de março de 2017.
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Pregoeira
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