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ERRATA - EDITAL DE LICITAÇÃO 45/2022 – PREGÃO PRESENCIAL: 31/2022 

Código E-sfinge: B1DECBB7289631F98247A39E12A5C3090C8313AC  

 

 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA 

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no termo 

de referência deste edital. 

 

Considerando a necessidade de adequação do edital, LUIZANGELO GRASSI, Prefeito 

municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município RETIFICA o Edital do Pregão em epígrafe nos seguintes termos: 

 

ONDE SE LÊ: 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2022 

LEIA-SE:  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 45/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2022 

 

ONDE SE LÊ: 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 – Em cumprimento ao que estabelece o art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 a 

presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 

Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 
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ramo pertinente ao objeto do presente edital que preencherem os requisitos exigidos na 

habilitação, qualificadas como tais nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 

que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste Edital e 

seus anexos. 

 

2.2 – A participação nos lotes expressamente destinados à Microempreendedores Individuais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para licitante que não se enquadra na definição 

legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 

aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, 

sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

2.3 - Poderá participar deste certame qualquer empresa que satisfaça as condições 

estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto 

da presente licitação. 

 

2.4 - Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação: 

2.4.1 – Empresas que não atenderem às condições deste Edital 

2.4.2- Empresas que tenham como sócio(s), servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93.; 

2.4.3- Empresas que estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial que 

incidam em proibição legal de contratar com a Administração Pública; 

2.4.4- Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, sob pena de incidir no previsto no Parágrafo Único do art. 97 da Lei de 

Licitações, ou tenham sido suspensas de participar e impedidas de contratar com o Município 

de Celso Ramos. 

 

2.5 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e 

conteúdos deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em 

vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do certame. 

 

2.6 - As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame 

para o(s) mesmo(s) item(s). 
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LEIA-SE:  

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 - Poderá participar deste certame qualquer empresa que satisfaça as condições 

estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto 

da presente licitação. 

2.2 - Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação: 

2.2.1 – Empresas que não atenderem às condições deste Edital 

2.2.2- Empresas que tenham como sócio(s), servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93.; 

2.2.3- Empresas que estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial que 

incidam em proibição legal de contratar com a Administração Pública; 

2.2.4- Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, sob pena de incidir no previsto no Parágrafo Único do art. 97 da Lei de 

Licitações, ou tenham sido suspensas de participar e impedidas de contratar com o Município 

de Celso Ramos. 

 

2.3 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e 

conteúdos deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em 

vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do certame. 

 

2.4 - As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame 

para o(s) mesmo(s) item(s). 

 

Celso Ramos, 18 de abril de 2022. 

 

 

LUIZANGELO GRASSI 



 
 

Rua Dom Daniel Hostin, 930 - Centro - Celso Ramos - SC - CEP: 88598-000 
Fone/Fax: (49) 3547-1211 CNPJ: 78.493.343/0001-22 

 

PREFEITO MUNICIPAL 


