
 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 

 
 

OBJETO: Serviços de recauchutagem de 
pneus. 

 
 

Considerando a necessidade das referidas modificações; 
 

Considerando que não haverá prejuízos aos interessados em participar 
da licitação; 
 

Considerando o interesse público; 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL-RS, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, as 
alterações realizadas no edital de Pregão Presencial nº 23/2022, conforme 
segue: 
 

1) O item nº 7.1 e seus subitens do edital passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, 
dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação: 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 
b) Certidão Negativa Conjunta de Créditos Tributários Federais e Dívida 
Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço; 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual; 
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal da Sede da 
licitante; 
f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, e caso não 
conste na mesma expressamente a data de validade, esta deverá estar 
com data de emissão igual ou posterior a 09 de outubro de 2022; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
h) Licença de Operação, para a execução de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação, expedida por órgão ambiental competente, em 
vigor, em nome da licitante. 
 i) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras, expedido pelo IBAMA, em nome da licitante, 
em vigor; (as atividades potencialmente poluidoras expressas no 
Certificado devem ser pertinentes com o objeto desta licitação)  



 
 

j) Portaria, expedida pelo INMETRO, onde conste o número do Registro 
de Concessão de serviço de reforma de pneus, em vigor. 
k) Declaração de cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei Federal nº 
9.605/98. 
l) Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de 
funcionários, menores de 18 anos, conforme Lei federal nº 9.854, de 
27/10/1999, e inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal, inclusive 
no art. 27 da lei federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações, assinada 
pelo representante legal da licitante (modelo Anexo IV); 
OBS 1: Os documentos constantes do item 7.1, poderão ser apresentados 
em original, por cópia autenticada, por tabelião ou por funcionário do 
Município de São Domingos do Sul, ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. 

 
2) As demais disposições contidas no edital de Pregão Presencial nº 

23/2022 permanecem inalteradas. 
 
 
São Domingos do Sul/RS, 03 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

FERNANDO PERIN, 
PREFEITO MUNICIPAL. 

 


