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ERRATA 

 

QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

PROCESSO LICITÁTORIO N.º 73/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 50/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 

designados pela Portaria nº 3.301 de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos 

interessados, que foram realizadas alterações no Processo Licitatório nº 73/2022, Pregão Presencial 

nº 50/2022, do tipo menor preço por item, de objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO E DE 

ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Assim como se segue: 

 

FICA RETIFICADO O ITEM 10 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02: 

 

 

Onde-se lê: 

 

10- HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 

 

(...) 

 

10.3 – A Pregoeira poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal na internet para certificação 

sobre a regularidade da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ, em 

observância à Instrução Normativa da RFB nº. 1470, de 30/05/2014, confirmando, ainda, a 

autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores 

para fins de habilitação, bem como realizar diligências para sanar quaisquer dúvidas. 

10.4 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por funcionário da 

prefeitura, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção dos extraídos pela internet. 

10.5 - Será admitida cópia da cópia autenticada pelo cartório competente, desde que apresentada a 

cópia autenticada. 

10.6 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 

deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Pregão, com exceção do 

CNPJ e atestado. 

10.7 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto neste Título inabilitará o licitante, salvo hipótese do art. 43 da Lei 123/06. 
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10.8 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

 

Leia-se: 

 

10- HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 

 

(...) 

 

10.3 – Qualificação Técnica 

10.3.1 Registro ou Inscrição de pessoa jurídica do licitante no Conselho Regional de Medicina – 

CRM; 

10.3.2 Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica comprovando a 

execução pela proponente de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

10.4 – A Pregoeira poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal na internet para certificação 

sobre a regularidade da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ, em 

observância à Instrução Normativa da RFB nº. 1470, de 30/05/2014, confirmando, ainda, a 

autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores 

para fins de habilitação, bem como realizar diligências para sanar quaisquer dúvidas. 

10.5 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por funcionário da 

prefeitura, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção dos extraídos pela internet. 

10.6 - Será admitida cópia da cópia autenticada pelo cartório competente, desde que apresentada a 

cópia autenticada. 

10.7 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 

deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Pregão, com exceção do 

CNPJ e atestado. 

10.8 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto neste Título inabilitará o licitante, salvo hipótese do art. 43 da Lei 123/06. 

10.9 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

As devidas alterações encontram-se no edital retificado. 

 

_________________________________________ 

BEATRIZ RAYZE DE RESENDE 

Pregoeira 

 


