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FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 007/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00745.11.07.611.2017 

 
OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação 

veículos, para transporte de servidores e bandas locais ou de municípios vizinhos para serem utilizados nos 

eventos institucionais do Município de Camaçari. 
 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos 

aos interessados: 
 

PERGUNTA: 
 

(...) ITEM 5 - Exigências Técnicas Carteiras de habilitação dos motoristas devera compor os documentos de 
habilitação também ou não e necessário ou basta uma declaração. (...) 
 

RESPOSTA: 

Os documentos de habilitação encontra-se no Edital: segue abaixo:  

9.  DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 02 
 

9.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua 

natureza, não contenham validade, e nesse caso será aplicado o disposto no subitem 9.2.6 a seguir. 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, não sendo aceitos “protocolos” ou 

“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 

9.1.1 As Certidões deverão ter a validade relativa à data de ocorrência do certame. Serão inabilitadas as 

licitantes que não atenderem a este disposto, salvo se convocados na ordem remanescente por força da 

desclassificação do arrematador do lote, que deverão ser relativa à data da convocação. 

 

9.2. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 
 

9.2.1. Habilitação Jurídica 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 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. 

 

9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista  
 

a)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União,   mediante  apresentação  de  certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU),  por  elas  
administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da Portaria  
Conjunta  nº  1.751,  de  02/10/2014. 

 
b)  Prova de regularidade com as fazendas municipal e estadual da sede da licitante. 
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c)  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 

 
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de 
validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a 
Legislação federal “Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011”. 

 

9.2.3 Qualificação Técnica 
 

a) Certidão de registro expedida pelo Conselho Regional de Administração – CRA, da região 
da sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação; 

 
b) Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de comprovação de capacidade técnica 
para desempenho de atividade pertinente e compatíveis em característica, quantidade e prazo 
com o objeto desta licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em 
nome da empresa. O (s) atestado (s) deverá (ão) conter o registro do Conselho Regional de 
Administração – CRA. 

 

b.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações 
da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e 
cargo/função de quem assina o documento.  

 
b.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 

Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais 
participem sócios ou diretores da Concorrente.   

 
c) Certidão de Registro Cadastral da AGERBA, somente para o Lote 01. 

 
9.2.4. Qualificação Econômico-Financeira 
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 
 

9.2.5. Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, 
de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Modelo no 
Anexo VII deste edital). 

 

9.2.6. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas 
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

9.2.7. A regularidade dos documentos exigidos no subitem 9.2.2 será confirmada a autenticidade por meio 
de consulta “on-line”. 

 

9.2.8. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para 
conferência e autenticação. 

 

9.2.9. Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-
Financeira poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de 
Camaçari (CADFOR), desde que apresentado dentro do prazo de validade, sendo necessário que os 
mesmos encontrem-se listados no CRC, caso contrário, o licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 

9.2.10. Se a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação da filial, deverá 

apresentar os documentos relativos à prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a Seguridade Social 

e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante 
 

Em 17/01/2018. 
 

Atenciosamente, 
 

Maria José Nery Costa 
Pregoeira da COMPEL 


