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Adendo Modificador 

 

Tomada de Preços Nº 014/2019. 

 

Processo Administrativo Nº. 3258/2019. 

 

O Município de Cerejeiras – RO, através do Presidente da C. P. 

L., nomeado pelo Decreto Municipal nº 053/2019, torna público aos interessados e em 

especial às empresas que adquiriram o ato convocatório licitatório em epigrafe a 

seguinte alteração: 

 

Fica alterado o item 5 do edital, passando a constar a seguinte redação: 

 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. Para a habilitação na presente licitação as empresas licitantes deverão apresentar a 

seguinte documentação: 

 

CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela PMC/RO, válido na data da 

sessão Pública para abertura dos envelopes, ou 

Certificado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Cédula de Identidade 

Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou                                                                                                                                                                                                                                                    

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhad de 

documentos de eleição de seus administradores; ou 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício, ou                                                                                                                                                                                  

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.                                

CNPJ. 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. Comprovado em conformidade com os subitens 5.2. e 5.3. 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da Lei; 

Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

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 Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR) 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, junto ao Conselho competente, em 
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validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho Regional; 

Certidão de Registro e Quitação de Profissionais de Níveis Superiores devidamente 

registrados junto ao Conselho Regional competente, em validade. 

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro funcional técnico, vínculo 

empregatício com profissionais de níveis superiores, qualificados e habilitados na área 

de atuação. Comprovado em conformidade com os subitens 5.6. e 5.6.; 

Termo de Compromisso, conforme modelo Anexo IV 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à sua Habilitação, 

conforme modelo constante do Anexo V. 

Declaração de Cumprimento as Disposições Concernentes a NR-18, conforme modelo 

Anexo VII 

Declaração do Menor de Acordo Com o Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 

Federal de 1988, conforme modelo Anexo VIII. 

Declaração da Licitante que tomou conhecimento de todas as informações e condições 

para o cumprimento das obrigações do objeto da Licitação, conforme modelo Anexo IX. 

Relação explícita e declaração formal da disponibilidade de equipamentos, 

aparelhamentos, escritório (local, endereço, telefone p/ contato, email eletrônico) e dos 

profissionais de nível superior e nível médio adequado e disponível para a realização 

dos serviços, objeto da presente licitação, nos termos e exigências deste Edital, bem 

como a qualificação de cada um e suas atribuições na execução dos trabalhos (em 

modelo próprio da licitante). 

Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso de a licitante 

apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez 

Corrente e Solvência Geral). Comprovado em conformidade com os subitens 5.4. e 

5.5. 

 

Tendo em vista que a alteração supracitada não altera a apresentação da proposta 

fica mantida a data da apresentação da proposta para o dia 21 de Outubro de 

2019, às 09:15 (nove horas e quinze minutos) no horário de Rondônia.  

. 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto à Comissão Permanente de Licitações: 

* Endereço: Av. Das Nações, 1919, Centro – Cerejeiras – RO. 

* Presidente da C.P.L 

* E-mail: cplcerejeiras@gmail.com 

* Fone/Fax: (69) 3342-2343 

 

 

Cerejeiras - RO, 10 de Outubro de 2019. 

 

 

 

_______________________________ 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Presidente da C. P. L. 

Decreto nº 053/2019. 


