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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 028/2020
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestar
Serviços de Lavagem da Frota de Veículos e Máquinas de Diversas Secretarias do Município
de Nova Canaã do Norte/MT.

ADENDO Nº I AO EDITAL
A Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, por intermédio do sua Pregoeira,
acatando as solicitação do Relatório Técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, procedeu à seguinte alteração na descrição dos itens 10.3 e 10.4 do edital, referente
a documentação de habilitação a ser exigida das empresas licitantes que participarão do
Edital do Pregão Presencial em epígrafe, tornando público e para esclarecimento dos
interessados a alteração abaixo descrita:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1. Fica alterado nos itens 10.3 e 10.4 do edital, conforme descrição abaixo:

 ONDE SE LÊ:
10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28), consistirá na
apresentação dos seguintes documentos:
10.3.1. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade (RG) de TODOS da empresa Licitante.
10.3.1.1. Será considerados documento oficial de identidade as carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas
Policias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, e Conselhos)
Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de
Órgão ou Conselho de Classe (OAB/ CRM/ CRP), Certificado Militar, Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal
valem como identidade.
10.3.2. Cópia Autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual;
10.3.3. Cópia Autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
10.3.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;
10.3.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade o exigir.
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10.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART.
29), consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
10.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br
10.4.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União,
(administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br
10.4.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários
Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da
Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br; ou expedida pela
Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;
10.4.4. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede da Proponente;
10.4.5. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br;
10.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site
www.tst.jus.br/certidão;
10.4.7. A Certidão descrita no item 10.4.3, poderá ser apresentada de forma individualizada
por cada órgão ou de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do
licitante.

 LEIA-SE:
10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28), consistirá na
apresentação dos seguintes documentos:
10.3.1. Cópia da Cédula de Identidade (RG) de TODOS da empresa Licitante.
10.3.1.1. Será considerados documento oficial de identidade as carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas
Policias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, e Conselhos)
Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de
Órgão ou Conselho de Classe (OAB/ CRM/ CRP), Certificado Militar, Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal
valem como identidade.
10.3.2. Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
10.3.3. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos
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em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
10.3.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;
10.3.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade o exigir.
10.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART.
29), consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
10.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br
10.4.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União,
(administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br
10.4.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários
Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da
Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br; ou expedida pela
Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;
10.4.4. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede da Proponente;
10.4.5. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br;
10.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site
www.tst.jus.br/certidão;
10.4.7. A Certidão descrita no item 10.4.3, poderá ser apresentada de forma individualizada
por cada órgão ou de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do
licitante.
10.4.8. A prova de regularidade fiscal e trabalhista das empresas licitantes deverá ser feita
por Certidão Negativa OU Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
10.4.9. Conforme previsto nos itens 1.3 e 3.4 do mencionado edital, os interessados a
participar do presente pregão deverão trazer a documentação original ou fotocópias das
mesmas autenticadas por cartório OU ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas
pelo Pregoeira ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de habilitação,
devendo estar acompanhadas dos respectivos originais;
CLÁUSULA SEGUNDA:
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2.1. Em razão das alterações no edital e da publicação do presente adendo, fica prorrogada
a data de abertura da licitação para o dia 01/06/2020, no mesmo local e horário disposto no
Edital de Licitação.
2.2. Fica alterado o item 5.2. do edital, passando o item a ter a seguinte redação:
“5.2. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele
que não o fizer até 02 dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, ou
seja, até as 17:00 horas do dia 27/05/2020, apontando de forma clara e objetiva as falhas
ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.”
2.3. Fica INALTERADO as quantidades e os valores estimados dos itens licitados,
permanecendo o valor e a quantidade especificada no edital.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1. Ficam mantidas todas as demais condições do edital, no que não colidirem com as deste
ADENDO.
Nova Canaã do Norte/MT, 15 de Maio de 2020.

ELAINE DOS REIS
Pregoeira Oficial
Publique-se

