
 

  

TERMO DE RETIFICAÇÃO  DO EDITAL
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 049/2015

PROCESSO Nº 111/2015

OBJETO:   contratação de empresa para operacionalização e execução  de Serviço Médico de PEDIATRIA, 
para atendimento em urgência e emergência, rotina de observação e enfermaria pediátrica, no âmbito do 
Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua” e seu respectivo Pronto Atendimento e Pronto Socorro

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, através da Pregoeira,  TORNA PÚBLICO  para 
conhecimento dos interessados que o Edital do Pregão Presencial 024/2015 sofreu retificação, conforme 
segue:

NA PÁGINA 3 DO EDITAL, ONDE SE LÊ: 

(…)

1.1 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, as empresas deverão apresentar, 
fora dos Envelopes nºs 1 e 2, DECLARAÇÃO, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
ANEXO  VI do  Edital,  acompanhada  de  Certidão  expedida  pela  junta  comercial  (simplificada  ou 
específica), conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento 
Nacional  de  Registro  do  Comércio  –  DNRC,  comprovando  o  seu  enquadramento,  nos  termos  da  Lei  
Complementar Federal nº 123/06, especialmente em seu artigo 3º, assim demonstrando que está apta a 
exercer o direito de preferência, estabelecido nos artigos 42 a 49.

(…)

LEIA-SE:

(…)

1.1 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, as empresas deverão apresentar, 
fora dos Envelopes nºs 1 e 2, DECLARAÇÃO, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
ANEXO VI do Edital, acompanhada de  certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de  
Registro do Comércio – DNRC.

(…)

Permanecem inalteradas as demais condições do edital, bem como fica mantida a data do Pregão.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, aos 20 de novembro de 2015.

ELI BRAZ
Pregoeira


