
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 
 
PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, no uso de suas atribuições 
legais, comunica aos interessados que fica excluído a exclusividade, sendo retirado o 
parágrafo onde diz: “A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei 
Complementar nº123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei 
Complementar nº 147/2014”, e alterado o item  3.3, onde fica excluída a letra c.2) do edital 
em epígrafe. Conforme o que segue abaixo: 
 
1º) 
Onde consta:  
EDITAL DE PREGÃO Nº 33/15 
 
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO DE JULGAMENTO: menor preço por item 
 
LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: 10h30min 
do dia 29/12/2015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES: 10h45min do dia 29/12/2015. 
 

EDITAL DE PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA, no uso de 

suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10h30min do 
dia 29 de dezembro de 2015 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade 
de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, processando-se esta licitação nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e do Decreto Municipal nº 039, de 12 de maio de 2006, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 
A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos 
termos do art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 

  
Passa a constar: 

 
EDITAL DE PREGÃO Nº 33/15 
 
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO DE JULGAMENTO: menor preço por item 
 
LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: 9H do dia 
15/01/2016. 



ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES: 9H do dia 15/01/2016. 
 

EDITAL DE PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA, no uso de 

suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 9h do dia 15 
de janeiro de 2016 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de receber 
propostas e documentos de habilitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE, processando-se esta licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, 
de 17/07/2002 e do Decreto Municipal nº 039, de 12 de maio de 2006, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 
2º) 
Onde consta: 
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 
  a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; 
  a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
  a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício, no caso de sociedade civil; 
  a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 
  a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do 
Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos 
poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 
 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas 
e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
 c) para ambos 
  c.1) apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação. 
  c.2) declaração, firmada por contador, sob as penas da Lei, de que é 
beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 
147/2014. 
 



 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 
estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da 
empresa. 
 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a 
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 
 
Passa a constar: 
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a)se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 
 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; 
 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício, no caso de sociedade civil; 
 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 
 a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do 
Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos 
poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 
 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas 
e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

c) para ambos 
c.1) apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. 
 
 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 
estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da 
empresa. 
 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a 
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 



3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, 
deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
  3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 
bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 
benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no 
momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no 
limite de receita referido acima. 
 
 
Devido as alterações, a data de recebimento e abertura dos envelopes passa a ser às 9 
horas do dia 15/01/16. As demais cláusulas permanecem inalteradas. A alteração encontra-se 
no site www.candelária.rs.gov.br 

 
 

  Candelária/RS, 23 de dezembro de 2015. 
 

     
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
              Prefeito Municipal  
 
 
 
Esta Alteração do Edital de Pregão Presencial nº 33/15 foi 
revisado em ___/___/____, e está de acordo com a legislação, 
ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame 
desborda da análise jurídica. 
 

 

Dana Betina Cezar   Tanaela Ellwanger Muller      Franciéle Schröder 
Procuradora Geral do Município Sub-Procuradora do Município   Assessora Jurídica 
OAB/RS 43.926   OAB/RS 86.371                 OAB/RS 95.508 
  


