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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS: N.º 062/2022 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR POR ITEM 
 

A Prefeitura Municipal de Caratinga, com sede à Rua Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, 
Caratinga, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro, faz saber a todos, que se acha 
aberto o presente ADENDO AO EDITAL, conforme o que se segue: 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
(SEGURANÇA, RECEPCIONISTA E VIGIA), BEM COMO LOCAÇÃO DE TENDA, GERADOR, 
Q30, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO. 
 
1. - DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL – RETIFICA-SE: 
 
1.1 - DATA, HORÁRIOS E LOCAL PARA OS PROCEDIMENTOS: 
 

LOCAL: Rua Raul Soares, nº 171, 1º Andar, Centro, Caratinga / MG 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:  

Dia 18 de maio de 2022 das 16:30min  

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Dia 18 de maio de 2022 às 16h35min 

 
 
1.2 RETIFICAM-SE AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO CONTIDAS NO CAPÍTULO 
DISCRIMINADO A SEGUIR: 
 
VII- DA HABILITAÇÃO 
7.1 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 – Envelope 
02.  
7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da 
administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.  
7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente 
licitação:  
7.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 
7.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
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7.2.1.2.- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;  
7.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  
7.2.1.4 - 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.  
 
7.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
7.2.2.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;  
7.2.2.2 – Certidão de Regularidade perante o FGTS, ou expedida pelo site próprio (via Internet), 
conforme legislação em vigor;  
7.2.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional; 
7.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
7.2.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de 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. 
 
7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA E TÉCNICA 
7.2.3.1. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
a) Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Certidão Judicial Cível Negativa da Sede da 
pessoa jurídica licitante (expedida pelo cartório distribuidor).  
a.1) Serão consideradas válidas para este certame aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) 
dias da data estipulada para a abertura do certame. 
7.2.3.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
dentro do seu prazo de validade. (Para os itens 01, 02 e 05do Termo de Referência). 

 
7.3 – DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS EM CARATER GERAL 
7.3.1 – Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme 
Anexo V; 
7.3.3 – A licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que desejar 
usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº. 123/06, 
deverá apresentar Declaração que comprove o enquadramento em ME ou EPP, junto da 
peça de credenciamento.  
7.4 – Os documentos relacionados no item 7.2.1 – “REGULARIDADE JURÍDICA” não 
precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o CREDENCIAMENTO neste Pregão. 
7.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  
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7.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
 
 
 

 
O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital, ficando ratificadas todas as 
demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, que não colidirem com as expressas na 
presente alteração. 
 
 
Caratinga/MG, 06 de maio de 2022. 

 
 
 

Bruno César Veríssimo Gomes 
Pregoeiro 


