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ESTADO DE SANTA CATARINA
           SECRETARIA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, CARRINHOS DE 

CARGA, EMPILHADEIRA E CÂMARA FRIA, PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.
 

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a 
supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.6
Complementares, torna notório aos interessados

 
Incluir: 
 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.14 Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) Técnico(s) no 
CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida 
para entrega dos envelopes, pertinentes ao cer

 
 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL
6.1.15 Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em nome 
do Licitante, o fornecimento e a instalação de câmara fria de no mí

 
 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL
6.1.16 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, Profissional(is) de nível 
superior (Responsável Técnico), devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de 
Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
que tenha fornecido e instalado câmara fria
6.1.17 Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da Empresa, mediante 
apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada 
cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do 
responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico de prestação d
profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social;
6.1.17.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro de pessoal da 
Empresa, apresentar termo de compromisso, comprome
se vencedora. 
 
Alterar: 
 NA DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CÂMARA FRIA, onde consta (...)  Produtos a ser armazenado: REAGENTES 
DE LABORATÓRIO, passar a considerar: (...)  Produtos a ser armazenado: 

 
Em consequência, adia
 

- Credenciamento, para até as 23:59 horas do dia 
- Recebimento das Propostas Comerciais
- Recebimento dos Lances estará aberta, para os itens 01 e 02 
- Recebimento dos Lances estará aberta, para os itens 03, 04 e 05  das 10:40 às 10:50 horas do dia 04/12/2019;
- Impugnação, até as 23:59 horas do dia 
- Esclarecimentos, para até as 23:59 horas do dia 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
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Lages, 
RERRATIFICAÇÃO  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 – PML 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, CARRINHOS DE 
EMPILHADEIRA E CÂMARA FRIA, PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a 
supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.6
Complementares, torna notório aos interessados, as modificações que se fazem necessária

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA P/ OS LICITANTES QUE COTAREM O ITEM 01
Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) Técnico(s) no 

CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida 
para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;  

DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL P/ OS LICITANTES QUE COTAREM O ITEM 01
Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em nome 

o fornecimento e a instalação de câmara fria de no mínimo 6m³; 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL P/ OS LICITANTES QUE COTAREM O ITEM 01
Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, Profissional(is) de nível 

, devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de 
Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) e registrada(s) no CREA/CAU, 

fornecido e instalado câmara fria; 
Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da Empresa, mediante 

apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) ou 
cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do 
responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico de prestação d
profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 

Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro de pessoal da 
Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-lo(s) até a data da assinatura do contrato, 

NA DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CÂMARA FRIA, onde consta (...)  Produtos a ser armazenado: REAGENTES 
passar a considerar: (...)  Produtos a ser armazenado: CARNES.

adia-se os prazos para: 

, para até as 23:59 horas do dia 03/12/2019; 
Propostas Comerciais, até as 09:00 horas do dia 04/12/2019; 

, para os itens 01 e 02  das 10:00 às 10:10 horas do dia 
estará aberta, para os itens 03, 04 e 05  das 10:40 às 10:50 horas do dia 04/12/2019;

, até as 23:59 horas do dia 29/11/2019; 
, para até as 23:59 horas do dia 28/11/2019; 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 

licita3@lages.sc.gov.br 
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E FAZENDA 
 

 
 
 

Lages, 11 de novembro de 2019. 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, CARRINHOS DE 
EMPILHADEIRA E CÂMARA FRIA, PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR. 

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a 
supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas 

necessárias no do Edital em comento: 

P/ OS LICITANTES QUE COTAREM O ITEM 01: 
Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) Técnico(s) no 

CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida 

P/ OS LICITANTES QUE COTAREM O ITEM 01: 
Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em nome 

P/ OS LICITANTES QUE COTAREM O ITEM 01: 
Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, Profissional(is) de nível 

, devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de 
Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 

emitida(s) e registrada(s) no CREA/CAU, 

Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da Empresa, mediante 
junto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) ou 

cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do 
responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do 

Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro de pessoal da 
lo(s) até a data da assinatura do contrato, 

NA DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CÂMARA FRIA, onde consta (...)  Produtos a ser armazenado: REAGENTES 
CARNES. 

0 horas do dia 04/12/2019; 
estará aberta, para os itens 03, 04 e 05  das 10:40 às 10:50 horas do dia 04/12/2019; 
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E FAZENDA 
 

Secretário da 
Administraçã
o e Fazenda 


