ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE fArARAÚ
DECLAR A r Ã n

empresa; RF sIrv^oTdÍ
uma minuciosa
análise NOS
dos documentos
V
bwna I kuvao CIVIL EIRELI encontra-se
INABILITADA
i otpc i b de
„ habilitação a
das propostas
daa TOMADA
DE PREÇOS
PREcn<s 001/2019 por está em DESCONFORMIDADE com
LOTES
f
luntiMUA DE
o itemI E II»para
c ^ a abertura

edital, conforme abaixo descrito:

«iidade com o item 5 e 6 do presente

«"'Presáno individual: Inscrição no"
_Junta Comercial da respectiva sedft

ATENDIDO

j.2.2. No caso de sociedade emoresária- atrT

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente inscnto no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
s^e. acompanhado de documento comprobatôrlo de
seus administradores

«"«lono oe

NÃO SE APLICA

5.2.2.1. Os documentos acima deverão estar

alteraçôL ou da

_consoÍidaçâo respectivar

sociedade simples: inscrição do atS"

tarai de
ri» sua
L"" sede. acompanhada
Civil das de
Pessoas
Jurídicas
do
local
prova da
indicação
dos seus administradores-

im f"

""".açao

NÃO SE APLICA

empresa ou sociedade estrangeira

ato

autoriS e

Iwedfdo nita^^ma competente,Pa^
^^^^gtoóígão
quandofuncionamento
a atividade

NÃO SE APLICA

5.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional Ite

^ssoa Jurídica (CNPJ/MF) do Ministério da FazendI
seu ramo
de ar
atividade
compertinente
o obieto da
Su
ramo^d»
"i? ri"e compatível
^icitanle.
ao

ATENDIDO

Oia da abertura dos onvelopes.
Negativa de Débito com a Fazenda

S
os Snà
tnbutos "r®
administrados
''f ri'^"'^pelo Estado,
abrangendo
mediante
todos
expedidas por Órgãos

Sme.'

ATENDIDO

''o <"<""'<="'0 ou sede da

. ?^®?
"íiasabVa
de Uébito
com a Fazenda
Municipal,
inclusive
de Divida
Ativa, abrangendo
todos
os tnbutos administrados pelo município mediante

apresentação de Certidões expedida? por ôrSl
Uctente'®
<"> <ío'"icílio ou sed? da
e-?" ri

dl te"
ü®;

ATENDIDO

''® reguiaridade de débito com a"

''

P™"® ®<iu'valeme. na forma

ATENDIDO

''® Regularidade (CRS - Certificado de'

gIÍ?»
T*'® de Serviçorelativa
Fundo de
Garantia por Tempo
(FGTS),ao
demonstrando
insSol®®?/ "i"
"os encargos
sociais
validade
na data
de

ATENDIDO

apresentação e abertura dos envctap»»

lerante''"'?
perante a jLh™''ri"^'®,"®.''^""®®
Justiça do Trabalho, mediante
i"®"ireplidosa
WA Knsliti®®-"'?
"®® '®™°® "o «'"'o
n»rn nL^ . . í®° ''®® ""O'® "o Trabalho, aprovada

ATENDIDO

peçoDecreto.LBin«rtano ri., i» „a\ode 194?

!»ril^reseiitar Balanço Patrimonial já exigivels
nmwlfa
^ podendo ser atualizado
por balancetes
ou batenços
provisónos.
por índices
oficSs
quando forem encerrados há mais de 03 (três) três

nteses da data marcada para apresentação e alirtS

.dos envelopes, na forma dn Art. 31. lnci.so I i »i c»ri»..,.

ATENDIDO

no 8.66^3.

5.4.2 Em se tratando de Sociedades Anônimas, deverá
ser apresentada cópia de sua publicação no Diário

Oficial ou em Jornal de grande circulação no Estado

sede da Licitanle..

NAO SE APLICA

5 4.3 M demais Sociedades, apresentar com o número
das folhas no livro diário em que o balanço se encontra
regularmente transcrito, acompanhados de seus
respMhvos termos de abertura e encerramento,
devidamente chancelado pela junta comercial, ou a
devida comprovação de seu envio pelo SPED - Sistema

ATENDIDO

Escrituração Digital (Dec. a' 6.022/2007 Dec.8.683/2016- Dec. 1.800/1996- Lei B.

b.4.4 Comprovação da boa situação financeira deverá
ser assinada por contador ou outro profissional
Conselho Regional de

Contabilidade (CRC). das demonstrações contábeis
a partir do balanço

patnmonial apresentado. Os índices exigidos no
presente edital justifica-se pelo fato da necessidade de
avenguar a saúde financeira da licitante no tocante a

opacidade de pagamento de seus compromissos seja
nLt"
o Município
possa ter um diagnósticopossibilitando
das condiçõesque
financeiras
da
empresa,dando-lhe maior segurança na contratação
PC+ELP

índice de Solvência Geral AT

ATENDIDO

igual ou superior i
PC+ELP

índice de Endividamento PC+ELP igual ou inferior
AT

Onde: AC

=Ativo Circulante
= Ativo Realizável a Longo Prazo
= Ativo Total

= Passivo Circulante
= Exigível a Longo Prazo

o ''a'a"Ç0
patrimon^
as seguintes Demonstrações Contábeis
já exigívels:

5.4.5.1 DRE (Demonstração do Resultado do

ATENDIDO

Exercício)do ulUmo exercício:

atividades no exercício

AfiPBnjpr r.Af.Tf"'®'
u

Palanço de

DIARIO contendo o

® demonstrações
contábeis
envdvendo seus direitos,
obrigações e patrimônio
líquido relabvo ao período de sua existência, avaliados
através da obtenção de índice de Solvência maior ou

SLT

"®

«'"fofme fórmula a seguir

nAo se aplica

Ativo Total

Passivo Exigível Total

apresentar Indicas econômicos

'"ffores a 1 (um) deverá comprovar que
possui (capital mínimo ou patrimônio líquido)

®
^3'or tSfol
estimado da contratação
ou do ftem pertinente.
XI'.. Certidão Negativa de FALÊNCIA—nT"
CONCOROATA/RECUPERAÇAO JUDICIAL, expedida
£e o distribuidor da sede da pessoa jurídica Casn na»

nAo se aplica

atendido

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
«"a certidão serio aceitas
TOitKl^s emitidas nos últimos
90 (noventa) dias antes
maçào. descrita no

preâmbulo do Edital,

abranja
Processo
Judicial Eletrônico, e este já for"30
Instalado
naoComarca
sede da pessoa jurídica, deverá a empresa lidtante,'
ainda comprovar sua qualificação econflmico-financeira
também através desta certidão, pois a mesma abrange
os processos judiciais eletrônicos.
5.4.9 Garantia nas mesmas modalidades e critérios
«RRR/ol
Oa Lei n.do•
8
666/93. de 1«P®,'..®
/o (Um por cento) do valor31estimado
obieto de contratação

ATENDIDO

5.5.1 Prova de registro ou Inscrição da LIeltante e de
seu (s) responsável (is) técnicos na entidade
OU sede da 1??'''?'®"'®
Ucitante.

3o domicílio

■ ''^^'"'entaçáo
ruas do Cruzeiro,V
Tambor
e Urso

ATENDIDO

e drenagem nas

5.5.2. Comprovação da Licitante de possuir na data
a entrega das Propostas, profissionais de
nível superior (engenheiro ou arquiteto) detentores de
Atestactos de Responsabilidade Técnica (ART)

nSi t "Pi P®®®®® J"''3ica de direito público oú
rlrtwL
acompanhado
Cerüdões de'lamente
Acervo Técnico,
emitidasdase respectivas
registradas

pela entidade profissional competente (CREA ou CAU)

que demoiMtrem possuir o(s) referido (s) profissionai

ATENDIDO

(IS). expenência comprovada em atividade compativel
em características com o objeto licitado, em especial;
Pavimentação

em

paralelepípedo

colchão de areia;

sobre

Execução de passeio (calçada ou piso) de
concreto moldado In loco

rabeira

:Pavimentação e drenagem nas

®®1®"i''ro. Projetada 12 e Praça Virgílio

5^.3. Comprovação da Licitante de possuir na data

n^rs^.n1fnw®r®"'^u®^P«»P»slas. profissionais de
AtetLnT
w í®"!®""^®'™
O" arquiteto)
detentores
de
Atestados de
Responsabilidade
Técnica
(ART)
P®®®®®
3e direito
público ou
CertM««Hr !'"®"'®t®®°'®''®"^®30
das respectivas
oeto
«nr^H® profissional
r""? ^^cnico.
emitidas
e registradas
pela entidade
competente
(CREA
ou CAU)

ATENDIDO

«sf
''®®®"'' ®'®>em
'®'®''3®
OS), expenência comprovada
atividade profissional
compatível
em características com o objeto licitado, em espedal:
colchão de areia;

®'"

paraielepípedo

sobre

rot« ^®"'?'"®"'o de guia (meio-fio) em trecho
- -!
■' ®o"1®oo'0"aJa
em concreto
pré-fabricaftn
5.5.4
Uuando
a CERTIDÃO
Ot ACERVO
TÉCNICO
? CREA/CAU
nãoTécnico,
explicitar esta
com deverô
clareza ^r
os
serviços objeto
de Acervo
seu respectivo Atestado, devidamente
registrado e reconhecido pelo CREA/CAU

rPR-i-inrtlX®'®^..

Preterencialmente.

ATENDIDO

das

ATpJlanol
acervo TÉCNICO ou dos
nJ seguintes
= ?? ®'P®3'3o
peto CREA/CAU.
em nome
destaquedo
os
dados: local
de execução,

contratante e da CONTRATADA, nome dS

responsáveis técnicas do serviço de engenharia e os

quantitativos Bxeri.tertnc

^

«ngennaria e os

ATENDIDO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE lACARAÓ

5.^5. 0(s) profesional (is) indicado(s) pelas licitantes

para execução do objeto deste certame deverão figurar
^o responsável(is) técnico(s) da Licitante e da
Sociedade Mercantil podendo vir a serem substituídos
ern caso de fato superveniente por outros, desde oue

ATENDIDO

sejam igualmente qualificados e, desde que sejam
previamente autorizados oela Prefeitura Miinirinai
5.5.6 0(s) Drolissionai liai

fexecução
"(s) profissional
indlcado(s)
pelas licitantes
para
do objeto(ís)
deste
certame deverão
figurar
«mo responsável(is) técnieo(s) da Licitante e da

SMiedade Mercantil podendo vir a serem substituídos
em caso de fato superveniente por outros, desde que

ATENDIDO

sejam igualmente qualificados e. desde que sejam

previamente autorizados oela Prefeitura Muniripai
0.5.8. Os profissionais indicados como responsáveis

técnicos deverão pertencer ao quadro permanente da

L Cliente, e a comprovação deste vinculo dar-se-á

frSl®
apresentação
cépia dea condição
carteira de
trabalho?
do profissional
quedecomprove
de
que pertence ao quadro da licitante ou de contrato
socral que demonstre a condição de sócio do

ATENDIDO

profissional cu contrato de prestação de serviços ou
5.5.8 - Declaração de que tomou conhecimento do local
qBClaraçao nos moldes do anexo Vf

ejas condições da obra fVisiTAi
k

ATENDIDO

r\ I rxTT^

"
• Pavimentação
e drenagem nas
ruas do Cruzeiro.
Tambor
e Urso

5.5.12. Comprovação de desempenho anterior, para o
''a apresentação de
atestado fornecido por pessoa jurídica
de direito público
ou priwdo. em nome da licitante. em que fique

de com
atividade
compatível
caracteristicas®eexecução
quantitativos
o objeto
licitado, em
em

NAO ATENDIDO

especíâí!

moldado in loco. o que fere o item 5.5.12 do edital

I ^f^^rea^laçâo
colchão
de areia em paraielepipedo
a j.893.00 m2: sobre
Execução de passeio (calçada ou piso) de
concreto moldado in lonn a

43.40 m3.

■ Pavimentação e drenagem náF

V

Ribtio

S«'erebro. Projetada 12 e Praça Virgílio
Comprovação de desempenho anterior, para o

afiTiS"?
.!®®®por pessoa jurídica
^de
apresentação
de
atestado fomeado
direito público
W

licitante. em que fique

. ''t ® execução de atividade compatível em

^^cia"^

® quantitativos com o objeto licitado, em

colchão de areia

ATENDIDO

paraielepipedo

£ 619.82mt2: sobre

* Assent. de guia (meio-fio). confeccionada em
concreto pré-fabricado £ 209.00m

fatm

® prasente data. inexistem

If« II
impeditivos
para sua habilitação
«citatório. tanto nas esferas
nhrio^i'• j de declarar
® Municipal,
estando
ciente da
.obngatonedade
ocorrências
oosierin».»dezoito

fe

Quantitativo apresentado, insuficiente para área de
Exwução de passeio(calçada ou piso)de concreto

ATENDIDO

®reprega menores de

noturno, perigoso
insalubre
nem meiiorestrabalho
de dezesseis
anos deouidade
em

Sdo«l?
f ■ anos
partir dos quatorze

""«llÇao de aprendiz, a

ATENDIDO

''"®'®"'
"'"'tecimento
de todos os
parâmetros e elementos
da licitação
e de concordância

com os termos desta Tomada rie nmoo e seus anexos

ATENDIDO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
6.1.1 d) Declaração que não tem dirigentes ou

responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado
cargo de direção, assessoramento superior, assistência
intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura

ATENDIDO

Municipal de JACARAÚ, ou em qualquer órgão ou

entidade a ela vinculada, nos últimos 60(Sessenta)dias
corridos.

0.1.1 C/ Ueularaçao que nao toi declarada inidônea por
ato da Administração.

ATENDIDO

6.1.1 f) Declaração que não incorre nas demais
condições Impeditivas previstas no Artigo 9° da Lei
Federal no 8.656^3.

NAO ATENDIDO

Não apresentou,0 que fere 0 item 6.1.1 do edital

NAO ATENDIDO

Não apresentou, o que fere o item 6.1.1 do edital

NÃO ATENDIDO

Não apresentou, o que fere o item 6.1.1 do edital

15.1.1 g) Declaração que Autoriza a Comissão

Permanente de licitação da Prefeitura de JACARAÚ a
proceder diligência visando a comprovação de
informações crestadas.

13.1.1
h) Declaração comprometendo-se a empregar
residentes do município onde a obra será executada,
em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra

total necessária, em obediência ao inciso IV do arl 12
da Lei n° 8.666/93.

u. i.x

Mivdra

oe

locaJizaçao

e

funcionamento

compatível com o ohielo da ílcitacâo

ATENDIDO
PARA FPP»Ti "X
nP lUCN
inPMTiei^Ar^An
rt
f uc
1 Ir IwADAO D
z

/. 1. i • tnienae-se por documento oticíai: Declaração ou

certidão de Enquadramento, emitidas pela Junta
Comercial, pela Secretaria da Receita Federal,

expedidas em até 90(noventa) dias anterior à data para

ATENDIDO

recebimento dos envelopes ou declaração conforme
anexo V do presente editai.

SITUAÇÃO DA EMPRESA LOTE I:

Habilitada

SITUAÇÃO DA EMPRESA LOTE II:

Habilitada

□

Inabilitada

□

Inabilitada

acarau,

ME/EPP

