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ERRATA Nº 001 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 37/2017 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 

 

 

O MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM/MG, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. 

Geraldo Adilson Gonçalves, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados 

pela Portaria nº. 2685/2017/GP, torna público para conhecimento, a ERRATA nº 

001/2017, do Edital de Pregão Presencial.  

 

DO PREÂMBULO: 

 

DATA: 15/09/2017 

HORÁRIO INÍCIO DA SESSÃO: 13:00h 

 

 NO ITEM 2 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

2.3. O presente objeto será destinado exclusivamente para empresas que estejam na 

condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147/14. 

____________________________________ 

 

PASSA-SE A LER: 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

2.3. O presente objeto será destinado exclusivamente para: PESSOAS JURÍDICAS 

que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 

da LC 147/14, e para PESSOAS FÍSICAS. 
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 NO ITEM 4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO; 

 

ONDE SE LÊ: 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório. 
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 

I - documento oficial de identidade; 
 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II). 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 
contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 
recebe poderes. 
 
4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para 
fins de apresentação de lances. 
 
4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 

4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 

 

____________________________________ 

 

PASSA-SE A LER: 
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4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O representante legal da empresa ou a pessoa física deverá, no horário indicado 
no preâmbulo desta Errata, apresentar-se ao(à) Pregoeiro(a) para efetuar seu 
credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, 
ou de outra equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se 
durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta” e “Documentação” relativa a 
este Pregão. 
 
4.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, 
mediante Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou 
documento equivalente. 
 
4.1.2. Entende-se por documento credencial: 
 
a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 
 
b) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato 
social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada 
da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
c) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; 

 
d) Carteira de identidade ou outro documento equivalente; 
 
4.2. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao 
direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os 
atos pertinentes a este Pregão conforme modelo contido no mesmo; 
 
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;  
 
4.4. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o(a) pregoeiro(a) 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de 
declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de 
recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 
envelopes "Proposta" ou "Documentação" relativos a este Pregão, nesse caso, a 
licitante ficará excluída da etapa de lances verbais. 
 
4.5. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de certidão 
expedida pela Junta Comercial, ou, caso a empresa apresente em sua denominação 
ou firma abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos do Art. 72 da Lei Complementar 
123/06, poderá apresentar apenas declaração de enquadramento conforme previsto no 
Edital, e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos 
efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 
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4.5.1. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta 
condição será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor 
Individual – CCMEI. 
 
4.6. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº.123, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa 
prevista na Lei 8.666/93. 
 
4.7. Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou deverão vir 
acompanhados dos originais para autenticação pelo(a) pregoeiro(a) e/ou equipe de 
apoio. 
 
4.8. Na abertura da sessão, deverá ser apresentado a Declaração dos interessados ou 
seus representantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, ao teor 
do que dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.420, de 17/07/2002, podendo 
obedecer ao modelo do edital e, se não o fizer, deverá conter todos dados informativos 
necessários. 
 
4.9. Caso o documento de credenciamento e/ou as declarações indicadas nos itens 4.5 
e 4.5.1 estejam, por equívoco, junto aos envelopes lacrados, o pregoeiro autorizará a 
abertura dos envelopes em sessão pública para retirada da declaração, oportunidade 
em que após a retirada da declaração na presença de todos o envelope será 
novamente lacrado. 
 
Ficam mantidas as demais disposições previstas no edital, bem como ao foro de 

competência. 

 

Dom Joaquim/MG, 30 de agosto de 2017. 

 
 
 
 
 

Glacíula Ivanice Pereira 
Pregoeira 

 


