TERMO DE PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO Nº 23/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2021.
MODALIDADE PREGÃO Nº 23/2021.
OBJETO: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços continuados de coleta, transporte,
incineração e destino final de resíduos produzidos pelo departamento municipal de saúde.

O MUNICÍPIO DE LAMIM / MG, através de sua Pregoeira Municipal, Sra. Bruna de Assis Reis, nomeada pela
Portaria nº 60/2021, faz saber a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL do Pregão Presencial nº 23/2021,
Processo Licitatório nº 51/2021, para alteração na redação do Item 8.1 (oito ponto um) do Edital de Licitação, o qual
passará a viger com a seguinte redação:
“8.1 – O envelope com a documentação deverá conter:
•
Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos proprietários;
•
Cópia do Contrato Social com última alteração se for o caso;
•
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, impressa/baixada da Receita Federal
com prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias de abertura deste certame;
•
Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
•
Certidão Negativa de Débitos relativos ao Tributos Federais e à dívida ativa da união, abrangendo
inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da lei nº 8.212/91;
•
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante;
•
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica,
emitida, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data fixada para abertura da licitação;
•
Certidão negativa perante a Justiça do Trabalho.
•
Declarações contidas no ANEXO V;
•
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ANEXO VI.
•
Cópia do Alvará Sanitário;
•
Comprovante do Cadastro técnico Federal do Ibama;
•
Comprovante de Registro do Responsável Técnico pela Empresa no respectivo conselho;
•
Cópia da Licença Ambiental para o Transporte dos Resíduos, em nome da licitante;
•
Cópia da Licença Ambiental para o Tratamento dos Resíduos, em nome da licitante;
•
Cópia da Licença Ambiental de Armazenamento dos Resíduos;
•
Cópia da Licença Ambiental para a destinação dos Resíduos em aterro, após tratamento.

Registra-se, ainda, a alteração na data do certame para o dia 27/04/2021, às 09h00min.
A mencionada retificação obedece às exigências das Leis Federais nº 10.520/2020 e nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações.

As demais Cláusulas e Condições do Edital permanecem inalteradas.
Lamim/MG, 20 de abril de 2021.

Bruna de Assis Reis
Pregoeira Municipal

