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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2020 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020 

 Termo Retificativo nº 01  

O Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação das 

informações constantes no Edital de Pregão Presencial número 03/2020, como segue 

abaixo: 

 

Preâmbulo do Edital, como segue abaixo:  

Onde lia-se: 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. 

Serginho Rodrigues de Oliveira, Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que 

fará realizar às 13 horas do dia 29 de Junho de 2020, horário de Brasília, licitação na 

modalidade PREGÃO presencial para registro de preços, na forma de julgamento pelo 

menor preço por item, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 

123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e por este Edital, na Rua 

Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro - Sala de Licitações, destinado à, aquisição dos itens, 

conforme segue: 

Leia-se:  

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. 

Serginho Rodrigues de Oliveira, Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que 

fará realizar às 13 horas do dia 06 de Julho de 2020, horário de Brasília, licitação na 

modalidade PREGÃO presencial para registro de preços, na forma de julgamento pelo 

menor preço por item, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 

123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e por este Edital, na Rua 

Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro - Sala de Licitações, destinado à, aquisição dos itens, 

conforme segue: 

 

Onde lia-se: 

9. DO CREDENCIAMENTO  

9.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;  

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias 

autenticadas do Ato Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro 

documento reconhecido legalmente, que o identifique;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA- SC     

 

2 
 

9.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente 

credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida 

em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado 

e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação de lances e 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;  

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a 

INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante;  

9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar 

da fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os 

atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, 

inclusive para exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às ME's e 

EPP's; 

 

Leia-se:  

 

9. DO CREDENCIAMENTO  

9.1 Ficam a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;  

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias 

autenticadas do Ato Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro 

documento reconhecido legalmente, que o identifique;  

9.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente 

credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida 

em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado 

e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação de lances e 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;  

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a 

INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante;  

9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar 

da fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os 

atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, 

inclusive para exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às ME's e 

EPP's;  

9.7 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela 

LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta 
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Comercial do Estado da jurisdição competente, tanto para licitante com representante 

ou não.  

9.8 Declarar que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a 

integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores 

Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo 

grau, ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

9.9 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a 

documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou 

entregue em mão. 

 

 

Ficam inalteradas as demais disposições do Edital.  

Bom Jardim da Serra, 25 de Junho de 2020.  

 

Serginho Rodrigues de Oliveira  

 

Prefeito Municipal 


