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RETIFICAÇÃO 01 

EDITAL Nº 08/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

A) EXCLUI-SE as especificações constantes na página 01, conforme segue: 

 

EDITAL PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DO ART. 3º E ART. 

18 E DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E LEI COMPLEMENTAR 147/14. 

 

Somente será permitida a participação de empresa que se enquadre no regime geral quando 

verificadas as hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 49 da Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

B) EXCLUI-SE o subsubitem 5.2.2, conforme segue: 

5.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, 

agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 11, 12.4 e 13.2 deste edital. 

 

C) EXCLUI-SE o subitem 11.1 e seus adendos, conforme segue: 

11.1 Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do 

desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tenham se declarado em 

campo próprio do sistema, conforme item 5.2.2 deste Edital;  

11.1.1 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em 

até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.  

11.1.2 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

a) a beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para 

apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até 

então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.  
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b) se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, 

inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 

enquadrarem na hipótese do item 11.1.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 

prazo previsto na alínea a deste item. 

 

D) EXCLUI-SE o subitem 13.2, conforme segue: 

13.2 A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha se declarado em campo 

próprio do sistema, conforme item 5.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao 

envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo 

que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, 

desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

 

E) ALTERA-SE a alínea b do subsubitem 11.1.2 e suitem 2.1 do Anexo V, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

16.3 / 2.1 Após a assinatura do Contrato será gerada a ordem de compra, onde, depois de 

enviada ao Contratado, este deverá emitir as apólices de seguro no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. 

 

Leia-se: 

16.3 / 2.1 Após a assinatura do Contrato será gerada a ordem de compra, onde, depois de 

enviada ao Contratado, este deverá emitir as apólices de seguro no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. 

 

C) Permanece inalterada a data de julgamento, conforme segue: 

 

Cronograma 

Atividade Data 

Início do recebimento de propostas 28/04/2022 15h 

Fim do recebimento de propostas 18/05/2022 08h 



Estado do Rio Grande do Sul 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 

 

 3 

Abertura das propostas 18/05/2022 08h 

Início da sessão de disputa 18/05/2022 09h 

 

 

 

Ivorá - RS, 05 de maio de 2022.  

 

 

 

SAULO PICCININ 

Prefeito Municipal de Ivorá 


