PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019
Processo Administrativo n. º 307/2019
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de preços na
prestação

de

serviços

continuados

nas

áreas

de

limpeza

e

conservação.Data:23/07/2019 às 10h. Os interessados em retirar o Edital
deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ,
portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e
uma resma, das 08h às 16:30h , solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou
realizar

o

download

no

www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes

site
em

pelo

link

andamento>>editais.

Maiores informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com, Telefones: 3731-2067 |
2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 26/2018 – ERRATA
Processo Administrativo: 10378/2018
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte
Errata da concorrência supracitada, conforme determinação do Tribunal de
Contas.
•

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E AQUISIÇÃO DA CÓPIA DO
EDITAL , Subitem 8.3; ( EXCLUSÃO DA ALINEA C)

Onde se lê :
8.3 - Não serão admitidas à licitação as empresas que:
A) Estiverem suspensas do direito de licitar, no âmbito do Município de Maricá,
no prazo e nas condições do impedimento;
B) Forem declaradas inidôneas por qualquer órgão ou instituição da
administração direta ou indireta, nos níveis federal, estadual ou municipal,
enquanto perdurar a reprimenda;
C) Estiverem em regime de recuperação judicial ou falência;
D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da
Contratante, conforme disposição do inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93 e
suas alterações;
E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administração Pública;
Leia-se:
8.3 - Não serão admitidas à licitação as empresas que:
A) Estiverem suspensas do direito de licitar, no âmbito do Município de Maricá,
no prazo e nas condições do impedimento;
B) Forem declaradas inidôneas por qualquer órgão ou instituição da
administração direta ou indireta, nos níveis federal, estadual ou municipal,
enquanto perdurar a reprimenda;
C) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da
Contratante, conforme disposição do inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93 e
suas alterações;
D) Estejam com seus créditos suspensos pela Administração Pública;

•

12.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, Subitem 12.3.3

Onde se lê :
12.3.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
Distribuidor da sede da licitante. No caso de a sede se encontrar na Comarca do
Rio de Janeiro - RJ deverão as certidões ser expedidas pelos 1º, 2º, 3º e 4º
Ofícios. Se a licitante não for sediada na Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de
falências e concordatas ou recuperação judicial.
Leia-se:
12.3.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
Distribuidor da sede da licitante. No caso de a sede se encontrar na Comarca do
Rio de Janeiro - RJ deverão as certidões ser expedidas pelos 1º, 2º, 3º e 4º
Ofícios. Se a licitante não for sediada na Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de
falências e concordatas ou recuperação judicial.
12.3.3.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de
09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitação.
Informamos que o mesmo permanece suspenso sine die conforme
determinação do referido órgão. Informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com
ou

realizar

o

download

no

www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes

site
em

pelo

link

andamento>>editais.

Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 26374208.

