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ADENDO MODIFICADOR Nº 01  

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2021 – RP  
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, mediante 
Pregoeira, designada pela Portaria n.º 17.734, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e 
esclarecimento dos interessados, que houve uma retificação no Edital, ou seja: 
 
Onde se lê: 
 

8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. A documentação exigida para habilitação nesta licitação, é a que segue: 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da Lei; 
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, no caso de pessoa 
jurídica; 

d) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio do licitante através do sistema e-Proc e 
SAJ, cuja data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias que precedem à data da sessão inaugural; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
f) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Não emprega 

menores de idade). 
g) Prova de inscrição ou registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA) no Estado de Santa Catarina. Se a empresa licitante possuir sede 
em outro estado e se for vencedora, a mesma deverá possuir visto de autorização do CREA/SC; 

h) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível 
com o objeto da licitação, devidamente registrado no CREA. 

i) A empresa vencedora deverá emitir ART's para todos os aparelhos instalados. 
 
Leia-se: 
 

8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. A documentação exigida para habilitação nesta licitação, é a que segue: 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da Lei; 
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, no caso de pessoa 
jurídica; 

d) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio do licitante através do sistema e-Proc e 
SAJ, cuja data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias que precedem à data da sessão inaugural; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
f) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Não emprega 

menores de idade). 
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g) Prova de inscrição ou registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA) no Estado de Santa Catarina e/ou Conselho Federal dos Técnicos - 
CFT. Se a empresa licitante possuir sede em outro estado e se for vencedora, a mesma deverá 
possuir visto de autorização do CREA/SC; 

h) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível 
com o objeto da licitação, devidamente registrado no CREA e/ou Conselho Federal dos Técnicos - 
CFT. 

i) A empresa vencedora deverá emitir ART's e/ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, vinculado 
ao CFT, para todos os aparelhos instalados. 

 
 
Onde se lê: 
 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 38/2021 -  PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
DATA DE ABERTURA: 12 DE JANEIRO DE 2022. 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
 
 
Leia-se:  
 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 38/2021 -  PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
DATA DE ABERTURA: 19 DE JANEIRO DE 2022. 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital.  
 
Santo Amaro da Imperatriz, em 06 de janeiro de 2022. 
 
 
 
RICARDO LAURO DA COSTA 
 
Prefeito Municipal 


