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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 019-2019 

OBJETO 

Pregão para Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica para a prestação de 

serviços de locação de veículos, com motorista, para atendimento as demandas da 

Secretaria de Educação do Município de Cocos - Bahia. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam ás 

exigências deste Edital e seus Anexos. 

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Data: 09 de maio de 2019 

Hora: 08hs00min 

Local: Plenário da Câmara Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, Centro - Cocos - Bahia 

Marcelo de Souz\a-Emerenciano 

Prefeito unicipal 
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EDITAL 	 PREGÃO PRESENCIAL N. 019-2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 060-2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 019-2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
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czinatura 
O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n. 

14.222.012/0001-75, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, 

do tipo menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. 0 

procedimento licitatório obedecerá a Lei n.° 10.520, de 2002, a Lei n.° 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, a Lei Complementar n° 123 e Alterações, de 2006, e 

subsidiariamente a Lei n.° 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 09 de maio de 2019 

Horário: 08hs00min - horário local 

Endereço: 	Plenário da Câmara Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, Centro - Cocos - Bahia. 

Credenciamento: das 08hs00min As 08hs10min, incluso neste interstício o 

prazo para recebimento de propostas retardatárias. 

1. DO OBJETO 

1.1. 0 objeto desta licitação é a Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica para a 

prestação de serviços de locação de veículos, com motorista, para atendimento as 

demandas da Secretaria de Educação do Município de Cocos - Bahia, com execução 

mediante o regime de empreitada por preço unitário, visando atender as necessidades 

do Município de Cocos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 

Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de 

atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos 

constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2. Não  sera  admitida nesta licitação a participação de: 

2.2.1. Empresa com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 

judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, salvo se 

demonstrar na habilitação a sua viabilidade econômica; 
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'''11919 .1 2.2.2. Empresa em dissolução ou em liquidação; 

2.2.3. Empresa que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o 

Município de Cocos; 

2.2.4. Empresas que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, 

qualquer um dos Estados, ou com o Município de Cocos; 

2.2.5. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em 

razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, 

nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998; 

2.2.6. Empresas que tenham sido declaradas iniclôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública; 

2.2.7. Empresas que estejam reunidas em consórcio sejam controladoras, coligadas 

ou subsidiárias entre si; 

2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° 

da Lei n.° 8.666/1993; 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. 0 licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 

preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento 

como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro 

documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se 

durante a sessão pública em nome do licitante. 

3.1.1.0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar 

seus poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou 

manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão. 

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 

termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou 

particular com firma reconhecida, ou documento equivalente. 

3.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 

ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante 

terceiros. 

3.2.2. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, 

deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 
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de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos 

documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO 

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a 

fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme 

modelo anexo; 

4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o 

caso conforme modelo anexo, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei 

Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016; 

4.1.2.1.0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar 

em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.° 

123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e a Lei 

Complementar n.° 155/2016, não poderá usufruir do tratamento diferenciado 

previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 

declaração. 

4.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 

Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(conforme modelo anexo); 

4.1.4. Envelopes da Proposta de Pregos e da Documentação de Habilitação, 

separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes 

externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE COCOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 019-2019 

(NOME COMPLETO OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CPF/CNPJ N.° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX 

ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE COCOS 
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 019-2019 

(NOME COMPLETO OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CPF/CNPJ N.° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX 

4.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou ao 

enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz 

jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações 

promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, 

ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas 

neste Edital. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em  

lingua  portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo 

licitante ou seu representante, deverá conter: 

5.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as 

especificações constantes do Termo de Referência; 

5.1.2. Declaração de Aparelhamento e Certificado de Registro e Licenciamento 

do Veiculo - CRLV válido em nome da pessoa jurídica ou pessoa física licitante, do(s) 

veiculo(s) destinados ao atendimento de cada linha proposta, compatível com as 

exigências do Termo de Referência. 

5.1.2.1. Em caso de apresentação da Declaração de Aparelhamento contiver 

veiculo registrado em nome de terceiros, deverá ser juntada Declaração de 

Disponibilidade de terceiro proprietário uma para cada linha, reconhecida a firma 

do signatário, conforme modelo anexo, que assegure a disponibilidade do seu 

veiculo quando necessário e exigido ao inicio da prestação do serviço, 

responsabilizando-se civil e criminalmente pelo contido e declarado, sob as 

penas da Lei; 

5.1.2.2. Anexar junto à cada declaração o documento do veiculo CRLV, RG e 
CPF, serão aceitos veículos enquadrados em categoria aluguel, particular ou 
outra diversa, devendo estar devidamente regularizados com as exigências 
do Departamento Estadual de Trânsito - Detran. 

5.1.2.2.1. Será obrigatório como condição para assinatura do contrato, no 
tempo previsto, que o veiculo esteja na categoria Aluguel, sob pena de 
perca do direito a contratação, por não haver condição. 
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5.1.3. Valor unitário por km ou valor diário e o valor anual de cada linha da 

proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com 

os preços praticados no mercado e observado o valor máximo, considerando os 

quantitativos constantes do Termo de Referência; 

5.1.3.1. No prego cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da 

execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

5.1.3.1.1.0 Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição 

Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, que não podem ser repassados 

Administração, não serão incluídos na proposta de pregos apresentada; 

5.1.3.1.2. Com vistas a facilitar a participação dos licitantes, na confecção da 

proposta, não será solicitado na apresentação da proposta o preenchimento 

do modelo de Planilha de Custos e Formação de Pregos, mas será 

imprescindível para a assinatura do contrato; 

5.1.4. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela 

Administração como referência, a respectiva comprovação de exequibilidade; 

5.1.5. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos 

serviços, indicando o quantitativo e sua especificação, se for diverso do previsto pela 

administração deverá apresentar com os valores; 

5.1.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data da sua apresentação. 

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso 

de executar os serviços nos seus termos, bem como prestar os serviços com todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios necessários e pessoal, em quantidades 

e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

5.3. Não serão aceitas propostas para duas ou mais linhas com o mesmo veiculo a ser 

apresentado pelo licitante, considerando não haver logística possível nas demandas 

realizadas pelo Município e com vistas a não comprometer o melhor atendimento aos 

servidores, profissionais e o público. 

5.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
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variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1, 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

6.3. 0 Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor prego e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor prego, para participação na fase de lances. 

6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de pregos 

nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa 

de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de 

forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

7.1.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM - LINHA. 

7.2. 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior prego e os demais, em ordem decrescente de valor. 

7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço 

por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante Microempresa 

- ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 

45, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar 

n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, regulamentada pelo Decreto n.° 

6.204, de 2007. 
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7.4.1.0 Pregoeiro identificará os pregos ofertados pelas ME/EPP/MEI participantes 

que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor prego, desde que 

a primeira colocada não seja uma ME/EPP/MEI. 

7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/MEI melhor 

classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos. 

7.4.3. Caso a ME/EPP/MEI melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/MEI participantes que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/MEI empatadas, no 

referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual 

das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/MEI assumirá a condição de 

melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo 

sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/MEI, ou ainda não existindo 

ME/EPP/MEI participante, prevalecerá a classificação inicial. 

7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a 

classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao 

fornecedor classificado em primeiro lugar. 

7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério 

de desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no Pais; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, 

para o qual os licitantes serão convocados. 
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7.6. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido melhor prego, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a negociação do prego, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da 

proposta. 

8.1.1.0 critério de julgamento adotado  sera  o VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM - 

LINHA, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto as 

especificações do objeto. 

8.1.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo da contratação definido no 

Termo de Referência. 

8.2. 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua 

exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.3. 0 licitante detentor do menor preço deverá apresentar a planilha de custo e 

formação de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

8.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.3.2. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do prego ofertado, e desde que se comprove que este é 

suficiente para arcar com todos os custos da contratação. 

8.4. 0 Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento 

contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exeqüibilidade, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.  Sera  desclassificada a proposta final que: 

8.5.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 

8.5.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.5.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 
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8.5.4. Apresentar pregos unitários incompatíveis com os pregos dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, conforme Planilha de 

Custos e Formação de Preços elaborada pelo órgão; 

8.5.4.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório 

técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os 

pregos unitários cotados exceder os limites de que trata este subitem. 

8.6. Também será desclassificada a proposta final que: 

a. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos 

decorrentes da contratação pretendida; 

b. Não vier a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e á 

produtividade apresentada. 

8.6.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de 

custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo 

suficiente para a desclassificação da proposta. 

8.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de  prey),  ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 

forma do §3° do artigo 43 da Lei n.° 8.666/1993, para efeito de comprovação de sua 

exeqüibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

8.6.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de 

justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade; 

8.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 

normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

8.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 

8.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

8.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

8.6.2.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 

8.6.2.7. Pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
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8.6.2.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

8.6.2.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 

órgãos de pesquisa; 

8.6.2.10. Estudos setoriais; 

8.6.2.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 

Municipal; 

8.6.2.12. Análise 	de 	soluções 	técnicas 	escolhidas 	e/ou 	condições 

excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos 

serviços; e 

8.6.2.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

8.6.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

8.6.4. Quando o licitante apresentar  prey)  final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e 

evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 

exeqüibilidade da proposta. 

8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua 

continuidade. 

8.8. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.8.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido prego melhor. 

8.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

8.10. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor prego, este deverá 

comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
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9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor prego, este deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta 

comprovação se dar, no que couber, por meio de consulta ao Cadastro Municipal de 

Cocos - CMC, conforme o caso. 

9.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 

por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, conforme recomendação do 

Tribunal de Contas da União - TCU no Acórdão n.° 1.793/2011 - Plenário, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  ou com os requisitos de habilitação 

deste instrumento convocatório; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União - www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - 

www.crujus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php. 

d) Sistema Nacional de Inabilitados e Inidemeos, mantido pelo Fundo 

Municipal 	de 	Saúde 	de 	Cocos 	 TCU 

contas.tcagov.br/ords/Pp=inabilitado..certidao;  

9.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.3.1.2. 0 licitante  sera  convocado para manifestação previamente ià sua 

desclassificação 

9.3.2. Caso não seja possível a verificação no momento do certame as empresas 

serão habilitadas, mas  sera  condição imprescindível a comprovação da regularidade 

para a futura contratação. 

9.3.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.4. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar  sera  verificada. 

9.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

9.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.7. Para a habilitação, o licitante detentor do menor prego deverá apresentar os 

documentos a seguir relacionados: 

9.8. RELATIVOS ik HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.8.1. PESSOA FÍSICA 

a. Cédula de Identidade - Registro Geral - RG; 

9.8.2. PESSOA JURÍDICA 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b. No caso de ME! - Microempreendedor Individual o CCMEI - Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual, pode ser obtido através do Portal 

do Empreendedor; 

c. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

e. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 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; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 

decreto de autorização; 

g. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 

bem como o registro de que trata o  art.  107 da Lei n.° 5.764, de 1971, será, ainda, 

exigida a seguinte documentação: 

g.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 

para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de 

inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da 

cooperativa, respeitado o disposto nos  arts.  4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° 

a 6° da Lei n.° 5.764 de 1971; 

g.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - 

DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

g.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários á prestação do serviço; 

g.4. 0 registro previsto na Lei n.° 5.764/1971,  art.  107; 

g.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte 

dos cooperados que executarão o contrato; 

g.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembléia 

que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a 

ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias 
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