PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 – PROC. Nº
0345/2018
O Município de Serrolândia/BA, através de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna
público, para conhecimento dos interessados a ALTERAÇÃO do Edital de Pregão
Presencial em epígrafe conforme segue.
Capítulo I – Das Alterações:
Onde se lê:
14. CREDENCIAMENTO
14.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
14.1.1. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação da Carteira de Identidade,
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (ultima alteração contratual) da empresa
representada e procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida,
atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou
dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social (última alteração), no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
(...)
16.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
16.2.1. A Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo com todas as alterações contratuais existentes, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de
seus atuais administradores nos respectivos cargos;
16.2.1.1. Será dispensada a apresentação dos documentos de Habilitação Jurídica caso
seja apresentado no Credenciamento.
16.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes Documentos:
a) Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
c) Prova de quitação com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Negativa Conjunta (RFB e PGFN);
d) Prova de quitação com a Fazenda Estadual;
e) Prova de quitação com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;
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f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado;
g) Alvará de Funcionamento
16.2.3. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de falência ou concordata vigente (30 dias) expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;
16.2.4. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)
Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com
o objeto desta licitação, consistindo na apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do órgão
declarante contendo detalhamento dos serviços prestados.
a.1) O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o
emitir, salvo os documentos públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal;
Leia-se-á:
14. CREDENCIAMENTO
14.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
a) Pessoa Jurídica O credenciamento far-se-á mediante a apresentação da Carteira de
Identidade, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (ultima alteração contratual) da
empresa representada e procuração por instrumento público ou particular com firma
reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social (ultima alteração), no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) Pessoa Física - O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação original e/ ou copia
da Carteira de Identidade e/ou documento oficial com foto, e quando se fizer representar por
representante procurador: original e/ ou copia do documento oficial com foto
do
representante e do representado, procuração por instrumento público ou particular com
firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame.
(...)
16.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
16.2.1. Pessoa Física:
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16.2.1.1 A Habilitação:
a) RG ou documento de identidade legalmente reconhecido;
c) Comprovante de residência com data de emissão não superior a 03 (três) meses;
d) Cópia do CPF;
16.2.1.2. Será dispensada a apresentação dos documentos de Habilitação Jurídica caso
seja apresentado no Credenciamento.
16.2.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
b) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União;
c) Prova de quitação com a Fazenda Estadual;
d) Prova de quitação com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;
16.2.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto desta licitação, consistindo na apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestados
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do órgão
declarante contendo detalhamento dos serviços prestados.
a.1) O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o
emitir, salvo os documentos públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal;
16.2.2. Pessoa Jurídica:
16.2.2.1. A Habilitação:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo com todas as alterações contratuais existentes e/ou ultima alteração com
consolidação, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da
documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos
cargos;
16.2.1.1. Será dispensada a apresentação dos documentos de Habilitação Jurídica caso
seja apresentado no Credenciamento.
16.2.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes Documentos:
a) Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
c) Prova de quitação com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Negativa Conjunta (RFB e PGFN);
d) Prova de quitação com a Fazenda Estadual;
e) Prova de quitação com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado;
g) Alvará de Funcionamento;
16.2.2.3 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
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a)
Certidão negativa de falência ou concordata vigente (30 dias) expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;
16.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
b)
Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com
o objeto desta licitação, consistindo na apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestados
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do órgão
declarante contendo detalhamento dos serviços prestados.
a.1) O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o
emitir, salvo os documentos públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal;
Capitulo II – Disposições Gerais:
2.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termos do Edital de Pregão Presencial nº
057/2018, que não foram alteradas pelo presente.
Serrolândia – BA, 04 de janeiro de 2019.

Ana Kátia Brasília da Paixão Reis
Pregoeira

