
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA 
“Capital Estadual da Música Missioneira” – Lei Estadual 14.123/2012 

“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal n.º 5.550/2015 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD  

 

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas.” 

Edital de Licitação – Re-Ratificação 

 

 Re-ratificação do Edital: Pregão Presencial n.º 03/2018, 

Processo Administrativo sob n.º 114/2018, que visa à 

Prestação de serviços de dedetização, desratização, repelente 

para morcegos, limpeza de forro, calhas e caixas d’água. 

 

O Prefeito Municipal de São Luiz Gonzaga, Sr. Sidney Luiz Brondani, torna 

público pelo presente que resolveu re-ratificar o edital Pregão Presencial n.º 03/2018, Proc. Adm. 

n.º 114/2018, tendo em vista a solicitação das empresas constante nos Processos Administrativos 

n.º 153, 156 e 160/2018, considerando pedido de impugnação, conforme especificações abaixo: 

 

1) DO EDITAL: Passa a ter a seguinte redação: 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

(...) 

 

  O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para 

participar do certame: 

 

7.1. Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação; 

c) Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Federal (Receita Federal, Procuradoria da 

Fazenda Nacional e Seguridade Social);  

d) Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Estadual;  

e) Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Municipal (domicílio ou sede da licitante);  

f) Certidão que prove a regularidade com e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 

7.2. Documentos relativos à qualificação econômica e financeira 

a) Certidão negativa de falência e concordata, ou, se for o caso, Certidão de Recuperação 

Judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior a 

90 (noventa) dias. 

 

7.3. Documento Relativo ao Cumprimento ao Disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição da República e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 

a) Declaração de que a licitante observa o disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição da 

República, que versa sobre a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 

dezoito, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos ficando ciente que a infração importará em cláusula de rescisão de 

contrato. 

b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
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Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. OBS: Certidão gratuita, 

expedida mediante acesso as páginas: http://www.tst.jus.br ou http://www.csjt.jus.br. 

 

7.4. Documentos relativos a qualificação técnica: 

a) Alvará de licença sanitária ou documento equivalente emitido pelo órgão sanitário 

competente; 

b) Alvará de licença ambiental ou documento equivalente emitido pelo órgão ambiental 

competente; 

c) Certificado de registro da empresa junto ao Conselho Regional competente; 

d) Certidão de registro do responsável técnico no Conselho Regional competente na qual 

conste atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade 

competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, serviços de complexidade semelhante ao objeto desta licitação; 

e) declaração do responsável técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções 

relativas às atividades compatíveis com o objeto, de que acompanhará e se responsabilizará 

pelos serviços prestados durante todo o período da contratação; 

f) declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art.30, par. 6º da Lei 8.666/93, 

de dispor de meios técnicos para elaboração dos serviços, bem como da disponibilidade dos 

equipamentos e aparelhamentos mínimos necessários para execução desta licitação. 

g) atestado de visita, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – 

SEMECE. 

h) Declaração do proponente, firmada também pelo seu responsável técnico, de que, 

através de visita aos locais dos serviços, aceita como válida a situação em que se encontram 

aqueles locais para a realização dos serviços. 

 

7.5. Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

 

A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item 3, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhistas, previstos no item 7.1 

e 7.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

vencedora do certame. 

O prazo de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

Ocorrendo restrição nos documentos de regularidade fiscal a sessão do pregão 

será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao 

certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o 

julgamento da habilitação. 

O benefício de que trata neste subitem não eximirá a microempresa e a empresa 

de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

A não regularização da documentação, no prazo fixado implicará na inabilitação 

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8, sem prejuízo das penalidades 

previstas no item 11, letra a, deste edital. 

http://www.tst.jus.br/
http://www.csjt.jus.br/
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O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

7.6. Disposições Gerais da Habilitação: 

 

  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original 

(que, nesse caso, ficarão retidos), ou em cópia autenticada por cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos 

originais para conferência e autenticação administrativa do Pregoeiro; 

  As empresas cadastradas na Prefeitura ficarão dispensadas de apresentar os 

documentos relativos à regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira desde que 

apresentem cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral – CRC, com prazo de 

validade vigente, inclusive para os documentos nele contidos, ficando-lhes assegurado o direito 

de apresentar a documentação que não se encontra atualizada (com data de validade em 

vigência), na própria reunião. 

Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

A comprovação de regularidade de cadastramento e habilitação parcial no Sistema 

de Registro Cadastral da Prefeitura será efetuada mediante diligência do Pregoeiro no órgão 

competente da Prefeitura, no ato de exame do CRC. 

Serão inabilitadas as empresas que não satisfizerem as demais exigências 

estabelecidas neste Pregão para a habilitação. 

 

2) DA DATA DA ABERTURA DO CERTAME 

 

A documentação e propostas relativas à licitação serão recebidas no dia 20 de 

fevereiro de 2018, até às 10horas, na Sala de Licitações, à Rua Venâncio Aires, n.º 2438, CEP 

97.800-000. 

Ficam ratificados os demais itens constantes do Edital. 

Fica eleito o Foro de São Luiz Gonzaga para dirimir controvérsia resultante do 

presente Edital. 

 

  Gabinete do Prefeito, São Luiz Gonzaga, RS, em 02 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

SIDNEY LUIZ BRONDANI 

Prefeito Municipal 

 
O presente edital está conforme o disposto da 

Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. É o 

parecer. 

 

 

Viviane Pavéglio Costa  

Advogada do Município   


