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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Processo Licitatório nº 35/2016 

Tomada de Preços nº 6/2016 

Objeto: Construção de uma Unidade Escolar, com área a construir de 105,82m² (Cento e cinco 

metros e oitenta e dois decímetros quadrados), na localidade de Iracema, Distrito de Iraputã, com 

fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial 

Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro. 

Fica alterada a data de abertura da licitação para o dia 23/08/2016. 

Fica alterada toda relação da documentação do item 6.0 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01), para: 

6.0 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 

6.1 - Do envelope N° 01 DOCUMENTAÇÃO, deverão constar os seguintes documentos: 

6.1.1 Habilitação Jurídica, por intermédio dos seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração contratual (ou 

consolidação), devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus administradores, devendo referido documento demonstrar a 

finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, bem como o 

capital social devidamente registrado e integralizado.   

OBSERVAÇÃO: Os documentos mencionados nas alíneas "a" e "b" só serão exigidos na fase de 

habilitação quando não apresentados no ato de credenciamento (ITEM 4.5 DO 

CREDENCIAMENTO). 

6.1.2 – Qualificação Econômico-Financeira, por intermédio dos seguintes documentos:  

a) Certidão negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e/ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. A certidão deve estar em plena validade e, na hipótese da inexistência 

de prazo de validade a mesma deverá ser emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias 

anteriores à abertura desta licitação. 

b) Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais (Índice Geral de Preços e Mercadorias – IGP-M, publicados pela Fundação Getúlio Vargas) 

quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O balanço 

patrimonial deverá conter o seu Termo de Abertura e o seu Termo de Encerramento, e neles 

deverá constar o número das folhas em que o mesmo consta do Livro Diário da empresa, com o 

respectivo registro na Junta Comercial. 
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6.1.2.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados:  

a) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedades anônimas)  

a.1. Publicados em Diário Oficial; e  

a.2. Publicados em jornal de grande circulação; e  

a.3. Por fotocópia registrada ou autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda)  

b1) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento 

devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

c) Sociedade criada no exercício em curso 

c1) fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante. 

6.1.2.2 No Balanço Patrimonial os índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da 

seguinte fórmula:  

a)LIQUIDEZ GERAL.................: LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP) índice mínimo ≥: 1,00  

b)LIQUIDEZ CORRENTE...........: LC = (AC/PC) índice mínimo: ≥1,00  

c)SOLVENCIA GERAL.................: SG = (AT/PC+PELP) índice mínimo ≥ 1,00  

ONDE:  

AC = Ativo Circulante  

ARLP = Ativo Realizável à Longo Prazo  

AT = Ativo Total  

PC = Passivo Circulante  

PELP = Passivo Exigível à Longo Prazo  

6.1.2.3 As demonstrações referidas no item 6.1.2.2, letras, a, b e c, deverão ser assinadas pelo 

representante legal da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade 

– CRC. 

I) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

II) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos; 

III) Para efeito de cálculo, serão consideradas as duas primeiras casas decimais, desprezando-se 

a terceira e subsequentes. 

6.1.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista,  por intermédio dos seguintes documentos: 
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a) Cópia do CNPJ/MF; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e á Dívida Ativa da União, 

emitida pela Receita Federal. 

c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais)  onde for sediada a 

empresa.  

d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Município onde for sediada a empresa.  

e) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, emitido 

pela Caixa Econômica Federal; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT 

6.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1.3.1 Certificado de Registro da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compatível com o 

objeto da licitação. No caso da proponente vencedora possuir domicílio ou sede em outro Estado, 

a mesma deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, o registro de pessoa jurídica (CREA) 

ou CAU com o visto do CREA ou CAU/SC. 

6.1.3.2 Apresentar declaração formal de que a proponente dispõe de todos os equipamentos, 

pessoal técnico e operacional necessários à execução da obra, garantindo ainda que não haverá 

qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos equipamentos ou pessoal. 

6.1.3.3 Declaração de que conhece as condições do local para execução da obra/serviço, 

tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 

execução dos mesmos (Modelo - Anexo V).  

6.1.3.4 Declaração assinada pelo responsável técnico e representante legal da empresa 

proponente, que utilizará materiais de boa qualidade constantes no memorial descritivo a serem 

utilizados na execução da obra e comprometendo-se a reparar erros ou vícios construtivos ou 

executivos num prazo não superior a 30 (trinta) dias da comunicação do Município Itaiópolis, sem 

qualquer ônus adicional. 

6.2 – OUTROS DOCUMENTOS 

a) Modelo de Declaração de Regularidade - Anexo IV 

b) Declaração   da   empresa   proponente   de   que   aceita   todos   os   termos   do presente 

Edital e de que na sua proposta  de preço, compreende  os custos, como: todos os serviços 

especificados nos projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo,  utilização de 

equipamentos próprios, necessários para a execução da obra ou aluguéis  dos mesmos  

equipamentos, fretes, seguros, inclusive encargos trabalhistas,   sociais,   previdenciários,   fiscais 

e tributários, necessários para a completa realização da obra/serviços. 

c) Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a proponente deverá 

apresentar comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: Certidão 

expedida pela Junta Comercial, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de 

Nacional de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade Simples, deverá 
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apresentar Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob pena de ser 

desconsiderada a condição de ME ou EPP. 

6.3 Se a proponente interessada for a matriz todos os documentos, deverão estar em nome da 

matriz; se for filial, eles deverão ser da filial, à exceção daqueles documentos que, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

6.4 Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade, podendo a Comissão 

Permanente de Licitação, realizar consultas on-line via internet, para verificar a sua autenticidade. 

6.5 Os documentos necessários à Habilitação poderão ser apresentados no original, publicados na 

imprensa oficial, ou por qualquer processo de fotocópia autenticada.  

6.5.1 Os documentos que forem apresentados no original não serão devolvidos, e passarão a fazer 

parte integrante deste processo licitatório. 

6.6 Os documentos de Habilitação (Certidões Negativas) que não constarem, expressamente, as 

datas de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, contadas de suas datas de 

emissão. 

6.7 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação  de documentos de habilitação 

que não tiverem sido entregues na sessão pública, e a falta de quaisquer documentos implicará na 

inabilitação da proponente,  salvo se os mesmos estiverem de posse do Representante 

Credenciado e entregues na sessão pública. 

Observação: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 1°, 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 6.1.3) alíneas "a" ao "e", a 

Comissão de Licitação concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao  momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

Itaiópolis - SC, 03 de agosto de 2016 
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MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS 

JOSÉ HERALDO SCHRITKE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 


