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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE 

 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

A Comissão de Licitações, designados pela portaria n° 08/2019, de 16 de Abril de 
2019, no uso de suas atribuições legais, publicação de retificação do pregão 
presencial. 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, torna público, a retificação do pregão presencial 
02/2020, alteração dos itens 2 e 3 do edital de compra, registrada no processo de 
compra 05/2020. 
Data entrega do envelope de cadastro da empresa: 11/03/2020; 
Data entrega do envelopes credenciamento: 11/03/2020; 
Data entrega do envelope proposta de preços: 12/03/2020; 
Data realização dos lances presenciais: 12/03/2020 
 
2. LOCAL DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES. 
 
2.1- O envelope contendo os documentos de cadastro da empresa poderá ser enviado 
pelo correio, até às 09h00 do dia 11 de Março de 2020 ou entrega pessoalmente até 
às 09h00min do dia 11 de Março de 2020. 
 
2.2- As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão 
credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro, a até 
09h00min do dia 11 de Março de 2020. 
 
 
2.3- O envelope contendo a proposta de preços poderá ser entregue até às 08 horas e 
30 min do dia 12 de Março de 2020; 
 
2.4 - Os documentos de regularidade fiscal poderão ser entregues após o resultado 
final somente pelas empresas vencedoras.  
 
2.5 - Os lances serão realizados a partir das 09h00min do dia 12 de Março de 2020 
 
3- DO CREDENCIAMENTO 
3.1-As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar os 
seguintes documentos para credenciamento: 
a- cópia do contrato social; 
b- cópia da carteira de identidade do participante nos lances; 
c- em caso do representante não ser proprietário da empresa, procuração pública, 
com poderes para apresentar documentação, dar lances, desistir de lances, retirar 
cópia de documentos, assinar atas e demais documentos pertinentes ao certame, 
anexo II; 
d- declaração societária, anexo III; 
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e- declaração de pleno atendimento os requisitos de habilitação, anexo IV; 
f- declaração de que a proponente não se encontra impedida de participar de licitações 
públicas, anexo V. 
g- comprovação de possuir aferimento do Inmetro de serviço de reformadora/empresa 
que vai executar os serviços de recapagem ou recauchutagem; 
h- comprovante de aferimento pelo Inmetro da borracha que será usada na recapagem 
e recauchutagem; 
i- licença ambiental da empresa que fará os serviços de recapagem ou 
recauchutagem; 
j- Certidão Negativa da Receita Federal; 
k- Certificado de Regularidade do FGTS; 
l- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
m- Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante; e, 
n- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante. 
 
Observação: As empresas cujo, cadastro e credenciamentos já foram aceitos 
permanecem credenciadas para os lances do certame no dia 12 de março de 2020. 
 
 
 
Cerro Grande - RS, 06 de Março de 2020. 
 
 
Membros Comissão de Licitação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerson Ribolli Bonet               João Carlos Binelo Brocco               Adriano Fedrigo 
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