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EDITAL PREGÃO 063/2017 
RETIFICAÇÃO 

 
Aquisição de UNIFORMES e TROFÉUS para o Desfile Cívico de Carmo do 

Paranaíba que acontecerá dia 30 de setembro de 2017 em comemoração de 

emancipação do Município. 

 

 RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Isabele Resende Gontijo Ribeiro 

e pregoeira conforme designada pelo Decreto Municipal nº 5.065/2017, de 02/01/2017, no uso de 

suas atribuições RETIFICA os itens: 3 referente ao processo licitatório 109/2017 – Pregão 

Presencial 063/2017, conforme a seguir: 

 
 
ONDE SE LÊ:  
 

                     3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

                    3.1 – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que satisfaçam as exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo Contrato Social esteja em vigor, registrado no 
Órgão Competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital. 
 

 

LEIA SE: 
 

                    3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

                   3.1 – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que satisfaçam as exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo Contrato Social esteja em vigor, registrado no 
Órgão Competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital ou pessoas físicas que 
atendam às condições estabelecidas neste edital. 

 

7 – DO CREDENCIAMENTO 
 

7.13 – Para o licitante pessoa física: 

 

O licitante deverá apresentar, fora do envelope, cópias autenticadas dos documentos 

pessoais do representante (CPF e Identidade), além da Declaração Habilitatória constante do Anexo 

III, mesmo se estiver representada pelo próprio representante legal. 

 

                   

  9 – DA HABILITAÇÃO 

 

9.6. Para as pessoas físicas: 
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9.6.1. Cópia do NIT ou PIS; 

9.6.2. Certidão negativa de débitos junto ao Município da sede do Licitante; 

9.6.3. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

9.6.4. Certidão de regularidade fiscal relativa a Tributos Federais; 

9.6.5. Cédula de identidade – idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

9.6.6. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF; 

9.6.7. Certidão Criminal Negativa, emitida nos últimos 30 (trinta) dias pelo cartório de crime 

da sede do Licitante; 

9.6.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei n° 12.440/11; 

9.6.9. Comprovante de residência. 

 

9.7 – Juntamente com os documentos referidos na cláusula “9.6” será apresentada, para fins de 

habilitação, Declaração, assinada pelo licitante participante, firmada sob as penas da lei: 

 

9.7.1. de que a pessoa física não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o 

Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Municipal; 

9.7.2. de que a pessoa física não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 

segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93 (com redação 

dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos, na forma da Lei. 

9.7.3. de disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos, ferramentas 

necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, assinada pelo representante legal 

licitante. 

9.7.4. A declaração deverá ser apresentada conforme modelo constante do Anexo IV 

deste ato convocatório. 

 

9.8 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia (legível) autenticada por Cartório competente ou na Prefeitura Municipal de 

Carmo do Paranaíba, por funcionário autorizado. 
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8.6. Os documentos emitidos pela Internet serão aceitos, estando sujeitos à verificação de sua 

autenticidade na hora da abertura – Habilitação. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 
 Tendo em vista a limitada quantidade de empresas existentes no município 

prestadoras do serviço objeto da licitação e com o objetivo de ampliar o número de concorrentes, 

assim, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração, retifica-se a documentação de 

habilitação para possibilitar a participação de pessoas físicas. 

 

As informações poderão ser obtidas na Av. Costa Júnior n° 306, Centro – Carmo do 

Paranaíba – MG, na Sala de Licitações ou pelos telefones (34) 3851-2068 e 3851-2670, das 12:00 

às 17:00 horas, em dias úteis. 

 

 
 A Pregoeira Oficial RATIFICA as demais informações do referido Edital. 

 

 

Carmo do Paranaíba, 23 de agosto de 2017.    

 

 

 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira 


