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AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO DO EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2772/2018 

 
O Município de Agudos do Sul, Estado do Paraná, através de sua Prefeita Municipal, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que obedecendo aos princípios 
inerentes à Administração, procede a RETIFICAÇÃO do edital do Pregão Presencial 102/2018 – Registro 
de Preços, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA: 
 
1º - Fica alterada a redação da alínea “m” do item 9.1.1, a qual passar a ser: 
 
m) Cópia do certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, da 
empresa licitante, emitido pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), ou comprovante de 
consulta, obtida através do link: 
https://consultapublica.antt.gov.br/Site/ConsultaRNTRC.aspx/ConsultaPublica/  
 
2º - Ficam suprimidas as alíneas “n” e “o” do item 9.1.1. 
 
3º - O item 12 – Do Registro de Preços, fica acrescido dos seguintes subitens: 
 
12.7. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias 
para apresentar os seguintes documentos: 
 
12.7.1.  Relação dos profissionais que executarão os serviços, contendo no mínimo, nome, função, RG e 
CPF; 
 
12.7.2.  Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, em vigência, com a categoria no mínimo “C” do 
motorista; 
 
12.7.3.  Cópia do Registro Geral (Identidade) e CPF dos 04 (quatro) ajudantes; 
 
12.7.4.  Comprovação do vínculo empregatício do motorista e dos ajudantes com a empresa a ser 
contratada, que poderá ser procedida da seguinte forma:  
 
12.7.4.1. Nos casos em que o motorista ou algum ajudante é o próprio sócio da empresa, o Contrato Social 
suprirá a comprovação do vínculo empregatício, devendo apresentar uma declaração constando que o 
profissional é o sócio da empresa;  
 
12.7.4.2.  No caso em que o motorista e os ajudantes forem funcionários contratados, deverá apresentar 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou da Ficha de Registro da empresa, ou de outro documento que 
comprove a relação de emprego entre o profissional e a proponente (ex: contrato de prestação de serviços, 
contrato de trabalho intermitente);  
 
4° - Em razão da retificação do edital, fica reaberto o prazo da licitação supracitada nos seguintes termos: 
 
DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 28 de janeiro de 2019, às 13h15min. 
 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 28 de janeiro de 2019, às 13h30min. 
 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 
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LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. 
Brasil, 277, Centro – Agudos do Sul/PR. 
 
Art. 3° - Ficam inalteradas as demais condições previstas no edital que não conflitam com o presente 
Adendo de Retificação. 
 

 
Agudos do Sul, 09 de janeiro de 2019 

 
 

Luciane Maira Teixeira 
Prefeita Municipal 


