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REFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS
Retificação da Pregão Presencial 05/2021

Processo nº 08/2021 – Pregão Presencial nº 05/2.021
Onde Lia-se:
E D I T A L D E L I C I T A Ç Ã O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 Processo n.º 08/2021 Tipo de julgamento:
maior desconto global O MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS, n.º 165, situada à rua Carlos Ensslin,
Bairro Centro, Arroio do Tigre – RS,no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que às 13:30 horas, do dia 04 de MARÇO de 2021, na sala de licitações, endereço acima, se
reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº. 150/2021, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU
ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOSDE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE
ARROIO DO TIGRE/RS, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Complementar 123/06 e alterações, Decreto Municipal n.º 2.279/2010, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue. Observação: O percentual de desconto sob o
serviço e os valores das peças e acessórios de reposição não poderá ser inferior a 5,00 %. Valor global de
maior desconto
7– DA HABILITAÇÃO
7.1– Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do envelope nº 02, os
seguintes documentos:
o)Prova de a licitante possuir, no quadro funcional permanente, responsável técnico em mecânica e ou
engenheiro mecânico, devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às atividades
pertinentes, junto ao respectivo Conselho Profissional competente (CREA), devendo ser comprovada
através do registro do profissional e da apresentação de um dos itens abaixo: da Carteira de Trabalho
demonstrando o vínculo empregatício entre o proponente (licitante) e o responsável técnico;
Justificativa: Para o exercício de atividade de sua competência o profissional deve estar registrado no
Conselho Profissional respectivo. Neste sentido, o CONFEA estabelece, na Resolução nº 458, de 27 de
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abril de 2001, que se inserem no conjunto das atividades típicas da Engenharia Mecânica a inspeção
técnica de veículos, automotores e rebocados e a inspeção das condições de emissão de gases poluentes
e de ruído produzidos pelos veículos automotores.
p) ou do contrato social, de ato constitutivo ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente,
no caso de vínculo societário; ou
q)no caso de relação contratual, cópia autenticada do contrato entre a licitante e o profissional,
devidamente assinado pelo representante legal da empresa e pelo profissional.
Lê-se:
E D I T A L D E L I C I T A Ç Ã O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 Processo n.º 08/2021 Tipo de julgamento:
maior desconto global O MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS, n.º 165, situada à rua Carlos Ensslin,
Bairro Centro, Arroio do Tigre – RS,no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que às 13:30 horas, do dia 12 de MARÇO de 2021, na sala de licitações, endereço acima, se
reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº. 150/2021, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU
ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOSDE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE
ARROIO DO TIGRE/RS, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Complementar 123/06 e alterações, Decreto Municipal n.º 2.279/2010, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue. Observação: O percentual de desconto sob o
serviço e os valores das peças e acessórios de reposição não poderá ser inferior a 5,00 %. Valor global de
maior desconto
7– DA HABILITAÇÃO
7.1– Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do envelope nº 02, os
seguintes documentos:
Exclui-se os itens:
o)
p)
q)
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