
 
ERRATA 02 

 

No item 9, do Edital Concorrência nº 006/2019 - Objeto: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal com encargo 
para a exploração comercial de Boxes, com atividades descritas abaixo, que serão desenvolvidas nos Boxes instalados no Mercado Municipal de Itapoã, 
situado na Rua – Genebaldo Figueiredo s/n - Itapoan, Salvador – Bahia. 

 
ONDE SE LÊ: 

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 02 
 
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os documentos, a seguir 

descriminados, os quais deverão ser apresentados em cópias autenticadas em Cartório, ou cópias a serem autenticadas pela Comissão de Licitação, 

acompanhadas neste caso, dos documentos originais para conferência por parte da mesma. 

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Cópia da Cédula de Identidade; 
b) Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

c) Certidão Negativa de débitos municipais expedida pela SEFAZ; 

d) Comprovante residencial; 

 
Obs.: A certidão constante na aliena “c” pode levar até 03 (três) dias para ser emitida após solicitada. 

 
9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovante para autorização de exploração da atividade, quando for o caso de franquia. 
b) Declaração da licitante de que não tem compromisso firmado para exploração de outros bens públicos - Anexo 05 (pag. 14). 

c) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7.º da constituição - Anexo 06 (pag. 15). 

 

LEIA-SE: 

 

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 02 
 
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os documentos, a seguir 

descriminados, os quais deverão ser apresentados em cópias autenticadas em Cartório, ou cópias a serem autenticadas pela Comissão de Licitação, 

acompanhadas neste caso, dos documentos originais para conferência por parte da mesma. 

   

PARA PESSOA FÍSICA 
9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a)Cópia da Cédula de Identidade; 

b)Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

c)Certidão Negativa de débitos municipais expedida pela SEFAZ; 

d)Comprovante residencial; 

Obs.: A certidão constante na aliena “c” pode levar até 03 (três) dias para ser emitida após solicitada. 
 
9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a)Comprovante para autorização de exploração da atividade, quando for o caso de franquia. 

b)Declaração da licitante de que não tem compromisso firmado para exploração de outros bens públicos - Anexo 05 (pag. 14). 

c)Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7.º da constituição - Anexo 06 (pag. 15). 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
 
 
9.3 DA HABILITAÇÃO 

 
9.3.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham 

validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade 
que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial. Aqueles que não mencionarem prazo serão considerados válidos até 90 
(noventa) dias a partir da data de emissão da certidão. 

9.4 Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 



b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) 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. 

d) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

9.5 Regularidade Fiscal 
a. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante; 
b. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
c. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
e. Prova de regularidade com a Divida Ativa da União; 
f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei Federal nº 12.440 de 07/06/2011. 

 

9.5.1 Dispositivos aplicáveis as ME e EPP 

Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei Complementar nº 123/2006: 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante (ME ou EPP) for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior implicará na inabilitação do licitante e 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento. 

9.6 Qualificação Técnica 

a) Atestado(s), comprovando que a licitante desenvolveu ou desenvolve atividade compatível em atividade desta licitação. 

9.7 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão 
de, no máximo, 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis que comprovem a boa situação financeira da 
empresa (art. 31, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93). 

9.8 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de       cumprimento do disposto no Inc.XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal. 

9.9 A documentação relativa aos subitens 9.4, 9.5 e 9.7 poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria 
Municipal de Gestão – SEMGE, sendo necessários que os mesmos se encontrem listados no CRC e dentro do prazo de validade. Caso contrario, a 
licitante fica obrigada a apresentá-los no ato da apresentação da documentação habilitatória.  

9.9.1 Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação (Anexo VI).  

 

 
Salvador, 11 de Fevereiro de 2020. 

 
VITOR RAMOS COSTA DÓREA  

Presidente da COSEL 


