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CARTA DE CORREÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2012 

 
ALTERAR DE:  
 
 
12 – DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 – Quanto à habilitação jurídica: 

 
12.1.1 - Registro comercial, no caso de firma individual; 
12.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subsequentes ou última alteração consolidada, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada 

da assembléia de eleição da diretoria; 
12.1.3 - Ata, registra 
da na Junta Comercial, das assembléias que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de 
cooperativas; 
12.1.4 - Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios (modelo constante 
no Anexo III, deverá ser apresentado FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO); 
12.1.5 - Declaração de idoneidade (modelo constante no Anexo IV); 
12.1.6 - Declaração de não existência de trabalhadores menores (modelo constante 
no Anexo V); 
12.1.7 – Cópia da cédula de identidade dos sócios e do representante legal da 
empresa interessada. 
 

 
ALTERAR PARA: 
 
 
12 – DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 – Quanto à habilitação jurídica: 

 
12.1.1 - Registro comercial, no caso de firma individual; 
12.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subsequentes ou última alteração consolidada, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada 

da assembléia de eleição da diretoria; 
12.1.3 - Ata, registrada na Junta Comercial, das assembléias que tenham aprovado ou 
alterado os estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no 
caso de cooperativas; 
12.1.4 - Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios (modelo constante 
no Anexo III, deverá ser apresentado FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO); 
12.1.5 - Declaração de idoneidade (modelo constante no Anexo IV); 
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12.1.6 - Declaração de não existência de trabalhadores menores (modelo constante 
no Anexo V); 
12.1.7 – Cópia da cédula de identidade dos sócios e do representante legal da 
empresa interessada; 
12.1.8 – Autorização de funcionamento junto a ANVISA da empresa licitante; 
12.1.9 – Alvará de Licença Sanitária dentro do prazo de validade. 
 
 
 
 

Os demais itens e anexos do referido Pregão Presencial ficam 
inalterados. 

 
 
 
 
 
 

 

Maringá 07 de novembro de 2012. 
 

 
 
 
 
 
 

Alessandra de Oliveira Borgonhoni 
Pregoeira  


