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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 

 
“RETIFICAÇÃO” 

A Prefeitura de AGROLÂNDIA, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, torna público 
aos interessados, Retificação do EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 46/2022, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO 
ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, A FIM 
DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) E O 
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E AINDA, ELABORAÇÃO DO 
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), ANÁLISE E LAUDO 
ERGONÔMICO, PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP), EMISSÃO DE ATESTADOS DE 
SAÚDE OCUPACIONAL (ASO), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. HOUVE ALTERAÇÕES DEVIDO A IMPUGNAÇÃO AS 
EXIGÊNCIAS CONVOCATÓRIAS DO EDITAL. O prazo de Reabertura do Certame fica marcado para o 
DIA 25 de JANEIRO de 2023, às 09hrs00min. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site 
www.agrolandia.sc.gov.br, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (47) 353-4212. 

ONDE SE LÊ: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 horas do dia 08/12/2022. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:31 às 08:59 horas do dia 08/12/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:00 horas do dia 08/12/2022. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br. 
 
LÊ-SE: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 horas do dia 25/01/2023. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:31 às 08:59 horas do dia 25/01/2023. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:00 horas do dia 25/11/2023. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br. 
 
ONDE SE LÊ: 
DATA DE ABERTURA: 08/12/2022 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do DIA 28/11/2022 ATÉ 08:30 HORAS DO DIA 08/12/2022 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:31 às 08:59 horas do dia 08/12/2022 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:00 horas do dia 08/12/2022. 
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. 
 
LÊ-SE: 
DATA DE ABERTURA: 25/01/2023 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do DIA 12/01/2023 ATÉ 08:30 HORAS DO DIA 25/01/2023 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:31 às 08:59 horas do dia 25/01/2023 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:00 horas do dia 25/01/2023. 

http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
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LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. 
 
ONDE SE LÊ: 

9. DA HABILITAÇÃO 

 
9.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 01(uma) hora, sob pena de inabilitação. 
 
9.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) ATOS CONSTITUTIVOS, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, em vigor, devidamente registrado na 
forma da lei; 
b) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser 
apresentados acompanhados de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO de seus administradores; 
c) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou 
domicílio da Licitante; 
d) no caso de sociedades civis, INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
e) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
9.2.2. REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA: 
 
a) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ). 
 
b) CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA 
UNIÃO nos termos da Portaria RFB / PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014; 
 
c) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado ou 
documento equivalente que comprove a regularidade. 
 
d) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, emitida pela Prefeitura da sede da licitante; 
 
e) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O FGTS, do domicílio ou sede da empresa; 
 
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), obtida através do site do Tribunal 
Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao. 
 
9.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

http://www.bnc.org.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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a) CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, expedida pelo Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica da licitante, emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data 
fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso.  
a.1) Para as empresas sediadas em Santa Catarina, a certidão deverá ser apresentada em duas vias: 
SISTEMA E-SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) e SISTEMA EPROC 
(https://certeproc1g.tjsc.jus.br/).  
As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.  
ATENÇÃO: Para as empresas sediadas em Santa Catarina, as duas certidões deverão ser anexadas 
como documento contínuo (termo único - corrido) no campo específico do sistema. (ambas de 
Falência, Concordata e Recuperação Judicial – não será aceita certidão civil).  
a.2) Para as empresas sediadas em outros estados, a emissão da certidão deverá obedecer a 
determinação do Tribunal de Justiça correspondente.  
 
9.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) DECLARAÇÃO CONJUNTA, CONFORME ANEXO I, devidamente assinada pelo representante legal 
da empresa, sob as penalidades cabíveis; 
 
b) REGISTRO OU INSCRIÇÃO da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro do prazo de validade (Obrigatório 
para a Licitante interessada no Lote 01). 
 
c) REGISTRO OU INSCRIÇÃO do responsável técnico da licitante junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na atividade de 
Engenheiro de Segurança Trabalho, dentro do prazo de validade (Obrigatório para a Licitante 
interessada no Lote 01). 
 
d) REGISTRO OU INSCRIÇÃO da licitante junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM, dentro do 
prazo de validade. (Obrigatório para a Licitante interessada no Lote 02). 
 
e) REGISTRO OU INSCRIÇÃO do responsável técnico da licitante, no Conselho Regional de Medicina - 
CRM, na atividade de Médico do Trabalho, dentro do prazo de validade. (Obrigatório para a Licitante 
interessada no Lote 02). 
 
f) DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA POSSUI EQUIPE PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES pertinentes 
ao objeto da licitação indicando, nominalmente, os profissionais do quadro permanente da licitante 
que irão atender ao Município. Junto à declaração deverá constar cópia com as devidas qualificações 
de cada profissional, e dos registros de todos os profissionais indicados, nas entidades competentes e 
a comprovação de vinculo empregatício com a Empresa Licitante. A comprovação do vinculo poderá 
ser feita através de: 

f.1. Quando se tratar de funcionário, cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou da ficha de 
Registro de Empregado (FRE); 

f2. Quanto se tratar de autônomo, cópia do contrato de prestação de serviço, com as assinaturas 
devidamente reconhecidas em cartório. 
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g) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO para prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação 
de atestado(s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

g.1) Para fins da compatibilidade mencionada no item será considerado valido cujo emissor 
ateste que a licitante tenha executado serviços de técnicos especializados de Segurança do 
Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional. 
g.2) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido, 
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 
inferior. 
g.3) A Licitante deve disponibilizar caso solicitado, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados (copia de contrato, termo aditivo e 
dados relativos à Contratante), podendo, à Administração, a seu critério, realizar diligências 
para comprovar a veracidade das declarações. 

 
h) DECLARAÇÃO ASSINADA PELA LICITANTE DE QUE REALIZOU VISTORIA NOS LOCAIS DA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com 
esta Administração, E/OU DECLARAÇÃO EMITIDA PELA LICITANTE OPTANTE POR NÃO REALIZAR A 
VISTORIA de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 
trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opção e que não utilizará desta para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com esta Administração.  
 
9.2.5. CONSULTAS: 
 

9.2.5.1: O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 
a) A existência de registros impeditivos de contratação, incluídos na Lista de declarados 

irregulares, inidôneos e inabilitados pelo Tribunal de Contas da União disponível no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

b) Além da habitual pesquisa que deve ser realizada no módulo SICAF do sistema SIASG - 
consulta por CNPJ - pelo link https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf  

9.2.5.2. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante 
em qualquer das consultas anteriores, o mesmo será inabilitado. 

9.2.5.3. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de 
certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes[...] 
 
LÊ-SE: 

9. DA HABILITAÇÃO 

 
9.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 01(uma) hora, sob pena de inabilitação. 
 
9.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
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9.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) ATOS CONSTITUTIVOS, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, em vigor, devidamente registrado na 
forma da lei; 
b) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser 
apresentados acompanhados de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO de seus administradores; 
c) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou 
domicílio da Licitante; 
d) no caso de sociedades civis, INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
e) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
9.2.2. REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA: 
 
a) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ). 
 
b) CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA 
UNIÃO nos termos da Portaria RFB / PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014; 
 
c) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado ou 
documento equivalente que comprove a regularidade. 
 
d) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, emitida pela Prefeitura da sede da licitante; 
 
e) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O FGTS, do domicílio ou sede da empresa; 
 
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), obtida através do site do Tribunal 
Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao. 
 
9.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, expedida pelo Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica da licitante, emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data 
fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso.  
a.1) Para as empresas sediadas em Santa Catarina, a certidão deverá ser apresentada em duas vias: 
SISTEMA E-SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) e SISTEMA EPROC 
(https://certeproc1g.tjsc.jus.br/).  
As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.  
ATENÇÃO: Para as empresas sediadas em Santa Catarina, as duas certidões deverão ser anexadas 
como documento contínuo (termo único - corrido) no campo específico do sistema. (ambas de 
Falência, Concordata e Recuperação Judicial – não será aceita certidão civil).  

http://www.tst.jus.br/certidao
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a.2) Para as empresas sediadas em outros estados, a emissão da certidão deverá obedecer a 
determinação do Tribunal de Justiça correspondente;  
 
9.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
LOTE 01: 
 
a) REGISTRO junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou REGISTRO junto 
ao Conselho Regional de Medicina - CRM, da licitante, dentro do prazo de validade, para 
comprovação junto ao órgão cuja atividade seja preponderante; 
  
b) REGISTRO do responsável técnico da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, na atividade de Engenheiro de Segurança Trabalho, dentro do prazo de validade 
ou REGISTRO no Conselho Regional de Medicina - CRM, na atividade de Médico do Trabalho, dentro 
do prazo de validade.  
 
c) REGISTRO DO PROFISSIONAL JUNTO AO MTE - Ministério Do Trabalho E Emprego e CERTIFICADO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, conforme 
Portaria MTE Nº 262, de 29 de Maio de 2008; 
 
LOTE 02: 
 
d) REGISTRO da licitante junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM, dentro do prazo de 
validade.  
 
e) REGISTRO do responsável técnico da licitante, no Conselho Regional de Medicina - CRM, na 
atividade de Médico do Trabalho, dentro do prazo de validade.  
 
f) ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE LOCALIZAÇÃO, referente à sede do licitante; 
 
g) CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES da empresa; 
 
9.2.5. DEMAIS DOCUMENTOS: 
 
a) DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA POSSUI EQUIPE PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES pertinentes 
ao objeto da licitação indicando, nominalmente, os profissionais do quadro permanente da licitante 
que irão atender ao Município. Junto à declaração deverá constar cópia com as devidas qualificações 
de cada profissional, e dos registros de todos os profissionais indicados, nas entidades competentes e 
a comprovação de vinculo empregatício com a Empresa Licitante. A comprovação do vinculo poderá 
ser feita através de: 

a.1. Quando se tratar de funcionário, cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou da ficha de 
Registro de Empregado (FRE); 

a2. Quanto se tratar de autônomo, cópia do contrato de prestação de serviço, com as assinaturas 
devidamente reconhecidas em cartório. 
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b) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO para prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação 
de atestado(s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

b.1) Para fins da compatibilidade mencionada no item será considerado valido cujo emissor 
ateste que a licitante tenha executado serviços de técnicos especializados de Segurança do 
Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional. 
b.2) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido, 
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 
inferior. 
b.3) A Licitante deve disponibilizar caso solicitado, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados (copia de contrato, termo aditivo e 
dados relativos à Contratante), podendo, à Administração, a seu critério, realizar diligências 
para comprovar a veracidade das declarações. 
 

c) DECLARAÇÃO CONJUNTA, CONFORME ANEXO I, devidamente assinada pelo representante legal 
da empresa, sob as penalidades cabíveis; 
 
d) DECLARAÇÃO ASSINADA PELA LICITANTE DE QUE REALIZOU VISTORIA NOS LOCAIS DA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com 
esta Administração, E/OU DECLARAÇÃO EMITIDA PELA LICITANTE OPTANTE POR NÃO REALIZAR A 
VISTORIA de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 
trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opção e que não utilizará desta para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com esta Administração.  
 
9.2.6. CONSULTAS: 
 

9.2.6.1: O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 
a) A existência de registros impeditivos de contratação, incluídos na Lista de declarados 

irregulares, inidôneos e inabilitados pelo Tribunal de Contas da União disponível no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

b) Além da habitual pesquisa que deve ser realizada no módulo SICAF do sistema SIASG - 
consulta por CNPJ - pelo link https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf  

9.2.6.2. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante 
em qualquer das consultas anteriores, o mesmo será inabilitado. 

9.2.6.3. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de 
certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes[...] 
 
Mantendo-se inalteradas as demais informações contidas no EDITAL DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 120/2022 – Pregão ELETRÔNICO Nº 46/2022. 
 
Agrolândia, 22 de Dezembro de 2022. 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
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