Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 018/2019-PMC
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas
que o edital do Pregão Presencial 018/2019 - PMC, tendo como objeto a “SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO
O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA (CAPINA MANUAL E MECANIZADA, VARRIÇÃO MANUAL E
MECANIZADA, ROÇADA, RASPAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E COLETA E TRANSPORTE DOS
RESÍDUOS GERADOS DURANTE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS), PARA ATENDER
OS
LOGRADOUROS PÚBLICOS (RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS) NESTE
MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”, sofreu a seguinte alteração:
Foram alterados os subitens 4.2, 7.3.1 e 7.3.7 do Edital.
Onde lê-se:
4.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado com todas as
suas alterações e/ou consolidação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; cópia autenticada
Leia-se:
4.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado com todas as
suas alterações e/ou consolidação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; cópia autenticada. No ato constitutivo deverá
estar contemplada, dentre os objetivos sociais, todas as atividades que autorize a exploração/comercialização
dos produtos ou serviços exigidos no objeto deste edital.
Onde lê-se:
7.3.1 - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível em característica, com o objeto da
presente licitação.
Leia-se:
7.3.1 - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente licitação, registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA e no Conselho Regional de Administração (CRA).
Onde lê-se:
7.3.7 - Apresentar as seguintes licenças ambientais:
- LAO – Licença Ambiental de Operação, para transporte de resíduos Classe IIA e IIB
Leia-se:
7.3.7 - Apresentar a Licença Ambiental de Operação – LAO, expedida pela Fundação do Meio Ambiente de Santa
Catarina - FATMA, em conformidade com a Resolução CONSEMA 98/2017, comprovando que a empresa licitante
está apta para execução dos serviços de transporte de resíduos classe IIA e IIB.
Foram incluídos os subitens 4.16, 7.3.9, 7.3.10 e 11.1.6 no Edital.
4.16 - Apresentar prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(C.G.C/MF ou CNPJ).
7.3.9 – Apresentar declaração da empresa informando os técnicos responsáveis pela execução dos serviços,
objeto deste edital, bem como o vínculo destes com a mesma.
7.3.10 - A comprovação do vínculo profissional a que se referem os subitens 7.3.8 e 7.3.9 dar-se-á mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
I – No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o número de registro e a qualificação
civil) e contrato de trabalho;
II – No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de
Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante;
III – No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviço devidamente registrado em
Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
11.1.6 - A empresa executora deverá apresentar documento que comprove que a empresa estar devidamente
registrada nos conselhos regionais de engenharia (CREA) e administração (CRA), do Estado de Santa Catarina
ou visto para licitações nos moldes das Lei nº 5.194/66, Resolução nº 413/97, 336/89 do CONFEA e Lei nº
4.769/65, decreto nº 61.934/67.
Foi incluído o subitem 4.5 na Minuta da Ata de Registro de Preços (anexo XI) do Edital.
4.5 - A empresa executora deverá apresentar documento que comprove que a empresa estar devidamente
registrada nos conselhos regionais de engenharia (CREA) e administração (CRA), do Estado de Santa Catarina
ou visto para licitações nos moldes das Lei nº 5.194/66, Resolução nº 413/97, 336/89 do CONFEA e Lei nº
4.769/65, decreto nº 61.934/67.
Foram incluídas as alíneas h e i na Cláusula Terceira da Minuta do Contrato (anexo XII) do Edital.
h - Cumprir as determinações clausulas e prazos conforme solicitado no Termo de Referência/Edital/Ata
i - A empresa executora deverá apresentar documento que comprove que a empresa estar devidamente
registrada nos conselhos regionais de engenharia (CREA) e administração (CRA), do Estado de Santa Catarina
ou visto para licitações nos moldes das Lei nº 5.194/66, Resolução nº 413/97, 336/89 do CONFEA e Lei nº
4.769/65, decreto nº 61.934/67.
Desta maneira, fica prorrogada a data de abertura das propostas e documentações para o dia 22/02/2019 as
16h00min
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú SC, 11 de Fevereiro de 2019.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

