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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
   

O pregoeiro Glener Lorans da Silva Carvalho, designado pela portaria 83/2017, torna público, a todas as empresas interessadas em 

participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial nº 25/2018. 

1) Onde se lê: 

1 – DO OBJETO 
1.1 – Constitui objeto do presente processo licitatório o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE 
HIGIENE, conforme especificação constante do termo de referência que consta como anexo deste edital. 

 

Leia-se: 

1 – DO OBJETO 
1.1 – Constitui objeto do presente processo licitatório o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE 

HIGIENE E SANEANTES, conforme especificação constante do termo de referência que consta como anexo deste 
edital. 

 

2) Onde se lê: 

12. DA HABILITAÇAO 
12.1- Os documentos exigidos, e que constarão do envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, são os seguintes: 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Lei 8.666/93, art. 28) 

a) – cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa devidamente autenticada; 
b) - registro comercial, no caso de empresa individual; 
c)- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
f) Alvará de funcionamento da empresa. 

 

Leia-se: 

12. DA HABILITAÇAO 
12.1- Os documentos exigidos, e que constarão do envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, são os seguintes: 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Lei 8.666/93, art. 28) 

a) – cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa devidamente autenticada; 
b) - registro comercial, no caso de empresa individual; 
c)- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
f) Alvará de funcionamento da empresa. 

g) Autorização de Funcionamento – AFE expedida pela ANVISA de empresas e estabelecimentos que 

comercializam produtos saneantes.  
 

Luminárias, 03 de setembro de 2018. 

Glener Lorans da Silva Carvalho 

Pregoeiro Municipal 


