
EEssttaaddoo  ddee  SSaannttaa  CCaattaarriinnaa  

MMuunniiccííppiioo  ddee  UUnniiããoo  ddoo  OOeessttee    

  

  

RReettiiffiiccaaççããoo  NN..ºº  0011,,  aaoo  EEddiittaall  ddee  PPrreeggããoo  PPrreesseenncciiaall  NN..ºº  3355//22001188..  

  

OO  MMuunniiccííppiioo  ddee  UUnniiããoo  ddoo  OOeessttee,,  ccoomm  sseeddee  nnaa  AAvveenniiddaa  SSããoo  LLuuiizz,,  553311,,  CCeennttrroo,,  

UUnniiããoo  ddoo  OOeessttee  ––  SSCC,,    aattrraavvééss  ddoo  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  SSrr..  CCEELLSSOO  MMAATTIIEELLLLOO,,  

TTOORRNNAA  PPUUBBLLIICCOO,,  a todas as empresas interessadas em participar do referido 
certame, a retificação do Edital de Pregão Presencial N.º 35/2018, nos termos 
a seguir:  

  
1 – Fica remarcado para o dia  11 de Abril de 2018, às 09:00 horas, o 
recebimento dos envelopes nº 01 contendo os documentos para proposta e 
envelope nº 02 para habilitação,  iniciando-se a sessão pública no dia 11 de 
Abril de 2018 às 09:15  horas, no Centro Administrativo Municipal, situado a 
Avenida São Luiz, 531, Centro – União do Oeste/SC. 

  

22  --    FFiiccaa  aalltteerraaddaa  aa  ddeessccrriiççããoo  ddoo  iitteemm  ““66..11””  ddoo  EEddiittaall,,  ppaassssaannddoo  aa  vviiggeerr  

ccoonnffoorrmmee  ddeessccrriiççããoo  aabbaaiixxoo::    

  
 
“6.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 
Estaduais; 
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 
Municipais, relativa ao Município da sede do licitante; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais, instituídos por Lei; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (perante a Justiça do 
Trabalho); 
g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (recuperação judicial), 
expedida pelo Distribuidor da sede Licitante, com data de emissão de até 60 
(sessenta) dias antes da data para protocolo dos envelopes; 
h) Declaração do licitante de que não pesa 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 VI e artigo 88, inciso 
III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei, constante do 
Anexo VI. 
i)  A habilitação dos licitantes fica condicionada ainda, a consulta efetuada pela 
Administração Pública Municipal no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas (CEIS), ressaltando que em caso de ter sido declarada inidônea 
em outros entes públicos, referida empresa não estará habilitada para 
participar da licitação (art. 23, Lei Anticorrupção)”. 
 

  



  

33--  OOss  DDeemmaaiiss  iitteennss  ddoo  EEddiittaall  ddee  PPrreeggããoo  PPrreesseenncciiaall  NN..ºº  3355//22001188  ppeerrmmaanneecceemm  

iinnaalltteerraaddooss  ee  vváálliiddooss..  

  
 

União do Oeste - SC, 27 de março de 2018. 
 
 
 

____________________________ 
CELSO MATIELLO 

PREFEITO MUNICIPAL 

  


