ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que após uma minuciosa análise dos documentos de habilitação a

empresa: H&M CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se INABILITADA para a abertura das propostas da TOMADA DE PREÇOS
001/2020 por está em DESCONFORMIDADE com o item 5 e 6 do presente edital, conforme abaixo descrito:
EMPRESA: H&M CONSTRUÇÕES LTDA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 Cadsstro de Fornecedores

5.2.1. No caso de empresário individual; inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a carqo da Junta Comercial da respectiva sede
5.2.2. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato

CONFERÊNCIA
Al bNDIDO

NÃO SE APLICA

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

ATENDIDO

5.2.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

5.2.3. 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;

NÃO SE APLICA

5.2.4. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pais: decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o

NÃO SE APLICA

exigir.

5.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

(CNPJ/MF) do Ministério da Fazenda relativo ao domicilio ou sede da

Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
licitação, emitida em até 90 (noventa) dias antes do dia da abertura dos

ATENDIDO

envelopes.

5.3.2. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, inclusive de
Dívida Ativa, abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado,
mediante apresentação de certidões expedidas por Órgãos Estaduais

ATENDIDO

competentes, do domicilio ou sede da Licitante

5.3.3. Cedidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, inclusive de

Divida Ativa, abrangendo todos os tributos administrados pelo município,
mediante apresentação de Certidões expedidas por Órgãos Municipais

ATENDIDO

competentes, do domicilio ou sede da Licitante

5.3.4. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal ou outra
prova equivalente, na forma da lei.

5.3.5. Prova de Regularidade (CRS - Certificado de Regularidade de
Situação), relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
dernonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei, com validade na data de apresentação e abertura dos

ATENDIDO

ATENDIDO

envelopes.

5.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentóçâo de certidão (CNDT), nos termos do titulo
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada peço Decreto-Lei n°

ATENDIDO

5.452, de 1° de maio de 1943.

5.4.1 Apresentar Balanço Patrimonial já exigiveis vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado
por índices oficiais quando forem encerrados há mais de 03(três) três meses
da data marcada para apresentação e abertura dos envelopes, na forma do

ATENDIDO

Art. 31. Inciso 1. Lei Federal no 8 666/93

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 Licitante..

5.4.3 As demais Sociedades, apresentar com o número das folhas no livro
diário em que o balanço se encontra regularmente transcrito, acompanhados
de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente
ojtJnta
comercial,
ou a devida Digital
comprovação
de seu
envio pelo
5PED - Sistema
Público
de Escrituração
(Dec. n.°
6.022/2007
-

NÃO SE APLICA

ATENDIDO

Dec.8.683/2016 - Dec. 1.800/1996 - Lei 8 934/1994)-

5.4.4 Comprovação da boa situação financeira deverá ser assinada por
contador ou outro profissional equivalente registrado no Conselho Regional
1 1
das oatrimonial
demonstrações
contábeisOsabaixo
calculadas
a partir(CRC).
do balanço
apresentado.
Índicesindicadas
exigidos

ATENDIDO

OBSERVAÇÕES/
FUNDAMENTAÇÕES

