CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA
Rodovia BR-265, Nº: 1.501. Bairro Grogotó - Barbacena/MG - CEP 36202-630.
licitacaocisrucentrosul@hotmail.com licitacao@cisru.saude.mg.gov.br
Fone: PABX (32) 3339-5550 / FAX: (32) 3332-5377

TERMO DE RETIFICAÇÃO
Processo Licitatório nº 015/2018 - Pregão Presencial nº 006/2018
A Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência,
com base no questionamento apresentado pela empresa Ticket Serviços S/A e, considerando o
disposto no art. 21 § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, vem retificar o edital do Processo de
Licitação em epígrafe.
A saber:
1

- Edital:
•

Altera-se para:

VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - A habilitação será feita mediante apresentação em original ou cópia autenticada por cartório
pela Pregoeira ou ainda, integrante da Equipe de Apoio, publicação em órgão da imprensa
oficial, dos seguintes documentos:
1.1 - PROVA DE CAPACIDADE JURÍDICA, por intermédio dos seguintes documentos:
1.1.1 - cédula de identidade e comprovante de registro comercial, no caso de empresa
individual;
1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e carteira
de identidade dos sócios.
1.1.3 - em se tratando de sociedade comercial e, em caso de sociedade por ações, acompanhado
dos documentos de eleição de seus administradores e carteira de identidade dos sócios.
1.1.4 - inscrição do ato constitutivo na entidade competente, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
1.1.5 - 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.
1.1.6 - Os documentos relacionados nos itens 1.1.1 a 1.1.5 deste Título não precisarão
constar do Envelope “Documentação de Habilitação”, pois já constam no Envelope
“Credenciamento”;
1.2 - PROVA DE REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA, por
intermédio dos seguintes documentos:
1.2.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se a empresa é individual;
1.2.2 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal inclusive quanto à Dívida
Ativa da União, Estadual e Municipal, devendo ser, esta última, a do Município em que estiver
localizada a sede ou domicílio da empresa;
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1.2.2.1 - Por força do Decreto Nº 8.302 de 04 de setembro de 2014 a apresentação da Certidão
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União substitui a
apresentação do Documento comprobatório de regularidade relativo à Seguridade Social –
CND, emitido pelo INSS.
1.2.4 - Documento comprobatório de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal;
1.2.5 - Documento comprobatório de regularidade relativo a débitos trabalhistas - CNDT,
expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho.
1.2.6 - Declaração de inexistência de fato impeditivo e de situação regular perante o Ministério
do Trabalho assinada pelo representante legal do licitante, conforme Anexo VI.
1.2.7 – Termo de compromisso, conforme anexo VIII, se responsabilizando que no ato da
assinatura do contrato a empresa apresentará relação dos estabelecimentos comerciais
credenciados para atendimento dos benefícios vale alimentação e refeição aos funcionários do
CISRU Centro Sul nos municípios credenciados, conforme item 3.6 do Termo de Referência
(Anexo I).
1.3 - PROVA DE REGULARIDADE TÉCNICA, por intermédio dos seguintes documentos:
1.3.1 – Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove que a licitante presta ou prestou o serviço de administração e
fornecimento dos créditos nas modalidades refeição e alimentação, de maneira satisfatória e a
contento. O atestado deve ser emitido em papel timbrado do órgão/empresa de origem.
1.4 - PROVA DE CAPACIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA:
1.4.1 – Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo
distribuidor da Justiça do domicílio da sede da licitante em data não anterior a 90 (noventa) dias
da data fixada para a entrega dos envelopes;
2 – A Pregoeira ou a equipe de apoio poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal, na
internet, para certificação sobre a regularidade da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF nº 200, de
13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela
internet, junto aos sites dos órgãos emissores para fins de habilitação.
3 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia legível, exceto fac-símile, autenticada por
cartório competente. Os documentos extraídos pela internet estão isentos de autenticação.
3.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
ou cópias autenticadas pelo cartório sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para
autenticação, após a protocolização;
3.2 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo
de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Pregão.
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5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo
com o previsto neste Título inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 7 do
Título VII.
6 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
7 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Ato Convocatório e seus Anexos deverá a Pregoeira considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar nº.
123/2006.
7.1 - As ME/EPP/MEI deverão apresentar toda a documentação exigida na habilitação,
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista,
mesmo que estes apresentem alguma restrição.
7.2 - Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal que compõe a
Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa –
ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais –
MEI, esta terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
da análise da habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.2.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal, previdenciária e trabalhista
dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à CPL.
7.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na
decadência do direito, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº
8.666/93;
2 – Da Justificativa
Justifica-se a alteração no Edital com base no questionamento apresentado pela empresa Ticket
Serviços S/A e pela própria sistemática da modalidade Pregão que deve presar pela
desburocratização dos procedimentos de habilitação.
3- Da Data
A data da sessão pública passará a ser no dia 19/07/2018, às 13:30 horas.

As demais condições do edital ficam inalteradas.
Barbacena, 06 de julho de 2018.
Ormesinda Maria Barbosa
Secretária Executiva

