CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6º REGIÃO
Avenida Afonso Pena, 867/ sl. 1111 e 1112 – Centro Fone – (31) 3222-4087/3224-8355
Belo Horizonte – MG CEP: 30130-002

COMUNICADO DE ERRATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO nº 01/2016

O CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 6ª REGIÃO, entidade autárquica
federal de fiscalização da profissão de Bibliotecário, instituído pela Lei 4.084, de 02 de julho
de 1962, informa aos interessados no referido certame o quanto segue:
1) DO ITEM 5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
A) Onde se lê:
5.6 Todos os documentos deverão ser enviados em envelope lacrado contendo a
identificação:
“ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
a) Contrato Social ou Ato Constitutivo acompanhado da última alteração contratual,
contendo objeto social compatível com o objeto da presente licitação;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), contendo objeto
social compatível com o objeto da presente licitação;
c) Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social – INSS (CND);
d) Prova de regularidade fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(Certidão de Regularidade do FGTS);
e) Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre (Dec. 4.358, de 05.09.2002);
f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional – RFB e PGFN (Certidão Conjunta
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de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
g) Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Municipal e Estadual, conforme
inciso III, do art. 29, da Lei n° 8.666/93;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
i) Certidão Negativa de Falência e Concordata, com data de emissão não superior a 90
(noventa) dias anteriores à data da abertura das propostas;
j) Declarações contidas nos Anexos III, IV, V, VI, VII e IX deste Edital, devidamente preenchidas
e assinadas.
k) Dois atestados de Capacidade Técnica, fornecido por órgão da Administração Pública Direta
ou Indireta ou por empresa privada, que comprove haver o licitante prestado serviço
satisfatório e compatível, com o objeto do presente instrumento.
k.1) Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e telefone de contato
dos responsáveis pela informação atestada.

Leia-se:
5.6 Todos os documentos deverão ser enviados em envelope lacrado contendo a
identificação:

“ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

a) Contrato Social ou Ato Constitutivo acompanhado da última alteração contratual,
contendo objeto social compatível com o objeto da presente licitação;
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b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), contendo
objeto social compatível com o objeto da presente licitação;
c) Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social – INSS (CND);
d) Prova de regularidade fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(Certidão de Regularidade do FGTS);
e) Dois atestados de Capacidade Técnica, fornecido por órgão da Administração
Pública Direta ou Indireta ou por empresa privada, que comprove haver o licitante
prestado serviço satisfatório e compatível, com o objeto do presente instrumento.
e.1) Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e telefone de
contato dos responsáveis pela informação atestada.
f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional – RFB e PGFN (Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
g) Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Municipal e Estadual,
conforme inciso III, do art. 29, da Lei n° 8.666/93;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
i) Certidão Negativa de Falência e Concordata, com data de emissão não superior a
90 (noventa) dias anteriores à data da abertura das propostas;
j) Declarações contidas nos Anexos III, IV, V, VI, VII deste Edital, devidamente
preenchidas e assinadas.
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2) DO ITEM 6 - DA ELABORAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
A) Onde se lê:
6.1 A proposta deverá, obrigatoriamente ser enviada em envelope lacrado, contendo a
identificação: “ENVELOPE 02 – PROPOSTA” e:
a) ser impressa em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;

Leia-se:
6.1 A proposta deverá, obrigatoriamente ser enviada em envelope lacrado, contendo a
identificação: “ENVELOPE 02 – PROPOSTA” e:
a)

ser impressa em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas – Anexo IX;
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