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ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 66/2021 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, no uso das suas atribuições legais, 

considera que a Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, com 

vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que 

no ANEXO 03 – Documentação de Habilitação do Edital, acrescenta-se o item;  

 

R) Autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustível). 

 

Para assim manter conformidade:  

 

1. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 22/09/2021 às 09h00min. do dia 04/10/2021. 

Abertura das propostas: das 09h01min. às 09h59min. do dia 04/10/2021. 

Início da sessão de disputa de preços: 10h00min. do dia 04/10/2021. 

 

2. DA HABILITAÇÃO  

 

ANEXO 03 – HABILITAÇÃO 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

Para habilitação, deverá conter a seguinte documentação: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e/ou, se for o caso, a(s) respectiva(s) alteração(ões) 

contratual(is), que comprove em seu objeto social a habilitação para atuação no ramo pertinente ao 

objeto da presente licitação, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comercias. E, no 

caso de sociedades por ações, deverão ser acompanhados de documentos da eleição de seus 

administradores; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela Caixa Econômica Federal;  

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil; 

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estadual, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, 

da sede da empresa; 

e) Certidão Negativa de Débitos com o Tesouro Municipal, da sede da proponente; 

f) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 

Distribuidor Judicial da sede da empresa (fica dispensada essa certidão para empresas MEI); 

g) Declaração que cumpre os Requisitos da Habilitação (Anexo 11) 
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h) Declaração, sob as penas da lei, que não mantém, em seu quadro de pessoal, menores de 18 

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

ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos; 

i) Declaração expedida pela proponente, do recebimento de todos os elementos e informações 

necessárias para a participação da presente licitação e a aceitação das condições deste Edital, sem 

restrições de qualquer natureza, vinculando-se ao futuro contrato, sob as penas cabíveis; 

j) Balanço patrimonial com declaração de resultados da empresa, abertura e fechamento em 

conformidade com o Art. 31 da Lei 8.6666 (fica dispensado para empresas MEI); 

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), conforme Lei 12.440/2012. 

l) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica; (Anexo 12) 

m) Declaração de Idoneidade (Anexo 04); 

n) Declaração De Inexistência De Fatos Impeditivos (Anexo 05); 

o) Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou empresa de pequeno 

porte. (Na hipótese de p licitante ser ME ou EPP); 

q) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ). 

r) Autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustível). 

 

Na falta de validade expressa nas certidões, serão validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua 

emissão.  

Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6 e 7 deste Edital 

(e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 9), da Empresa 

vencedora, preferencialmente poderão ser encaminhados por meio da opção “UPLOAD” no 

Sistema BLL no momento da formulação de sua proposta, ou num prazo limite de 2 (duas) horas, 

depois de declarado vencedor do lote, através do e-mail pmbj@uol.com.br c/c para 

licitacao@barradojacare.pr.gov.br, bem como a proposta de preços readequada conforme os 

lances; ou ainda pessoalmente, no mesmo prazo fixado, no prédio da Prefeitura Municipal de Barra 

do Jacaré – Estado do Paraná, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 96, centro. Aos Cuidados do 

Pregoeiro: Tiago dos Santos Rodrigues. O não cumprimento do referido prazo acarretará a 

desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a 

conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada 

a empresa vencedora do LOTE. 

9.2) Os documentos necessários à habilitação da proponente, exceto às micros e pequenas empresas, 

deverão estar com validade igual ou superior à data de abertura do Edital, apresentados em VIA 

ORIGINAL ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, via internet ou 

ainda, fotocópia acompanhada de seu respectivo original, que após a conferência, será autenticada 

por um dos membros da Comissão de Pregão. 

 
 
 

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 
Prefeito Municipal 
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