
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
 

RETIFICAÇÃO N° 01 
 
 

DELMAR HOFF, Prefeito Municipal de Portão/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados, a retificação do processo licitatório sob a modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, sob n° 01/2021, conforme segue: 
 
1 - Do Objeto: 
 
1.1 - O presente instrumento tem por finalidade a retificação do edital TOMADA DE PREÇOS, sob n° 
01/2021, destinado a contratação de Leiloeiro Oficial, para preparação, organização e condução de Leilão 
Público de bens móveis inservíveis do Município, conforme Termo de Referência - Anexo I do instrumento 
editalício, agora com caráter exclusivo para pessoas físicas. 
 
2 - Da Participação: 
 
2.1 - Poderão participar do presente certame as licitantes que estiverem devidamente cadastrados no Setor de 
Compras do Município de Portão/RS, até o dia 14 de Julho de 2021. Para obtenção do Certificado de 
Registro Cadastral junto ao Município, os interessados deverão preencher a grade de informações abaixo e 
passarão apresentar os seguintes documentos: 
  
Razão Social ou Denominação Social: 
 
Nome Fantasia: 
 
Endereço: Bairro: 

 
Cidade: CEP: Estado: 

 
Fone: 
 

Fax: 

E-Mail: Home-Page: 
 

CNPJ: Insc. Estadual: 
 

Data de Fundação: Última Alteração Contratual: 
 

CNAE-Fiscal: Descrição da Principal Atividade: 
 

Nome(s) do(s) Contato(s) Comercial: 
 
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa: 
 

CPF: 
 
 
 

Banco: Código Agência: Conta Corrente: 
 

 
DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO CADASTRAL 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição do interessado no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
b) Certidões que comprovem a regularidade do interessado para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço / FGTS (se houver); 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho na Internet 
(http://www.tst.jus.br). 
 
- Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão negativa de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, expedido até 30 dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
- Qualificação Técnica: 
 
a) Comprovação de habilitação legal para o exercício da função de Leiloeiro oficial, feito através de certidão 
ou documento equivalente expedido pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul/JUCERGS; 
 
b) Atestado de capacitação técnica-profissional em nome do responsável técnico da licitante, registrado na 
entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e 
prazos. 
 
- Outros Documentos: 
 
a) Dados de identificação: 
- Cópia da Carteira de Identidade; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia da comprovação de endereço; 
 
b) Declaração instituída pelo Decreto Federal n° 4.358/02, que ateste o cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do Art. 7°, da Constituição Federal, preferencialmente nos moldes do Anexo A. 
 
c) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do artigo 
32 da Lei Federal n° 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, preferencialmente nos moldes 
do Anexo B. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
§ - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, servidor da Administração da Prefeitura, publicação em órgão da 
imprensa oficial ou por via eletrônica (internet) desde que devidamente autorizada pelo órgão competente; 
 
§ - Será considerado com sendo de 30 dias o prazo de validade para as certidões que não apresentarem prazo 
de vencimento; 
 
§ - A documentação apresentada será analisada no prazo de 48 horas contadas de seu recebimento, sendo o 
Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido após este período; 
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§ - Os interessados deverão entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Portão, com a finalidade 
de verificar se seu cadastro foi aprovado, sendo também responsável pelo controle dos vencimentos das 
certidões no certificado, assim como do próprio certificado. 
 

DÚVIDAS NO DEPT° DE COMPRAS OU PELO FONE (51) 3500-4200 
 

 
ANEXO A 

 
MODELO 

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
 
 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob n° ................................., com sede na 
.................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° 
............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

..(Município).., ..... de ................... de 2020. 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 

 
 

ANEXO B 
 

MODELO 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 
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Prezados Senhores, 
 
A empresa ....................................................., inscrita no CNPJ sob n° ................................., com sede na 
................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
........................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° 
.........................., DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2°, do Art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93 
que até esta data, não  ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo ao seu cadastramento junto ao 
Município de Portão. 
 

..(Município).., .... de ................... de 2020. 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 

 
 
3 - Da Sessão Pública: 
 
3.1 - Retifica-se a data da Sessão Pública para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta 
financeira, passando para o dia 19 de Julho de 2021, às 9h30, no mesmo local. 
 
4.1 - Da Habilitação: 
 
4.1.1 - Para efeitos de habilitação no certame, os interessados passarão a apresentar no envelope n° 01, os 
seguintes documentos: 
 
- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição do interessado no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
b) Certidões que comprovem a regularidade do interessado para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço / FGTS (se houver); 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho na Internet 
(http://www.tst.jus.br). 
 
- Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão negativa de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, expedido até 30 dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
- Qualificação Técnica: 
 
a) Comprovação de habilitação legal para o exercício da função de Leiloeiro oficial, feito através de certidão 
ou documento equivalente expedido pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul/JUCERGS; 
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b) Atestado de capacitação técnica-profissional em nome do responsável técnico da licitante, registrado na 
entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e 
prazos. 
 
- Outros Documentos: 
 
a) Dados de identificação: 
- Nome completo; 
- Cópia da Carteira de Identidade; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia da comprovação de endereço; 
- Telefone para contato; 
- e-mail (se houver). 
 
b) Declaração da licitante sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação, 
preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo III do instrumento editalício; 
 
c) Declaração da licitante de que não mantém menores nas condições do Art. 7°, Inciso XXXIII da 
Constituição Federal, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo IV do instrumento editalício; 
 
d) Termo de Renúncia do prazo recursal, se habilitada (FACULTADO), preferencialmente nos moldes do 
Anexo V do instrumento editalício. 
 
e) Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura de Portão/RS, expedido pelo Departamento 
de Compras. 
 
4 - Das Disposições Gerais: 
 
4.1 - Edital, retificação e demais informações encontram-se a disposição no sítio da Prefeitura Municipal 
(www.portao.rs.gov.br). 
  
4.2 - Permanecem inalteradas as demais condições editalícias. 

Portão/RS, 29 de Junho de 2021. 
 
 
 
 

DELMAR HOFF 
Prefeito Municipal 

 


