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ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

REF.: DISPENSA ELETRÔNICÁ Ne 001/2022 (Contratação Direta Emergencial).
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa por Dispensa de Licitação para Contratação EMERGENCIAL

de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do parque de

iluminação pública do Município de União da Vitória, com estimativa aproximada de 8.766 foito mil
setecentos e sessenta e seis) pontos, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais necessários.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente relatório tem por objetivo expor a análise da Pregoeira acerca dos documentos de

habilitação apresentados pela empresa FP ENGENHARIA LTDA. (CNPI n.a 27.338.122/0001,-49),

considerando o cumprimento do Anexo 01 do Edital.

2. ANÁIISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

2.1. Habilitação lurídica

Quanto a Qualificação lurídica constante no item 1do Anexo 01 do Edital, e respectivos subitens, a

empresa FP ENGENHARIA LTDA. apresentou a documentação exigida, conforme análise abaixo:

2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

Quanto aos documentos de Regularidade Cadastral e Fiscal constante no item 2 do Anexo 01 do edital,

analisando as exigências das certidões, constata-se que a empresa FP ENGENHARIA LTDA', apresentou:

ITEM DOCUMENTO STTUAçÂO

1.1

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e suas alterações
ou o instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, tratândo-se de Sociedades Empresárias ou

Cooperativas, e no caso de Sociedade de Ações, acompanhado de

documentos de eleição ou designação de seus administradores;

r' ENTREGUE
r' VIGENTE
/ AUTÊNTICOr' nrcul,en

ITIM DOCUMENTO SITUAçÂO

2.1
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso;

/ ENTREGUE
/ VIGENTE
/ AUTÊNTICO
r' REGUIÁR

2.2.
Provâ de regularidade âscal Perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida coniuntamente
pe la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e peta

r' ENTREGUE
/ VIGENTE
/ AUTÊNTICO
r' REGULAR
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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 Portâria Conjuntâ nq 1.751, de
02/7012074, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

/ ENTREGUE
r' VIGENTE
r' ÂUTÊNTICO
/ REGUIJTR

Prova de inexistênciâ de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediente a âpresentâção de certidão negaüva ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nq 5.452, de 1e de maio de 1943;

/ ENTREGUE
/ VIGENTE
,, AUTÊNTICO
/ REGUUIR

2.5.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduãl e/ou
municipal, relativo ao domicflio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obieto
contratual;

/ ENTRIGUE
r' UGENTE
r' AUTÊNTICO
r' REGUTJIR

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre, mediante as certidões negativa de débitos
e negativa de dÍvida ativa;

/ ENTREGUE
r' VIGENTE
r' AUTÊNTICO
r' REGULAR

2.7.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do fornecedor, relativa à atiüdade em cujo exercÍcio
contrata ou concorre, mediante âs certidões negativa de débitos
e negâtiva de dÍüda ativa;

r' ENTREGUE
r' UGENTE
/ AUTÊNTICO
/ REGUIÁR

2.8

Caso o [ornecedor sejâ considerado isento dos tributos estaduais
ou municipais relacionados ao objeto contratuâI, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declereção
da Fazenda respectiva do seu domicflio ou sede, ou outrâ
equivalente, na forma da lei;

/ ENTREGUE
r' UGENTE
/ AUTÊNTICO
/ REGUIÁR

2.3. Qualificação Econômica financeira

Quanto ao[s) documento(s) relativo(s) à Qualificação Econômica Financeira constante no item 3 do Anexo
01 do edital, constata-se que a empresa FP ENGENHARIA LTDA., apresentou:
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ITEM SITUAÇÃO

3.1 Certidâo Negativa de Fâlência e Concordata;

/ ENTREGUE
r' VIGENTE
r' AUTÊNTICO/ nrcuun

2.4. Qualifi cação Técnica

Quanto ao(s) documento(s) relativo(s) à Qualificação Técnica constante no item 4 do Anexo 01 do edital,
constata-se que a empresa FP ENGENHARIA LTDA., epresentou:

2.5. Das Declarações

Quanto ao(s) documento(s) relativo(s) às Declarações constante no item 5 do Anexo 01 do edital,
constata-se que a empresa FP ENGENHARIA LTDA., apresentou:

DOCUMENTO SITUAÇÃO

4.1

Certificado de Registro e Regularidade da empresa, no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com dados
atualizados e dentro de seu prazo de validade. As empreses que
forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente,
inscritas no CREA de origem, caso sejam declaradas vencedoras
da licitação, como condição pâra assinatura do termo de
contrato, deverão apresentâr, obrigatoriamente, visto no
CREA/PR, em conformidade com o que dispôe a Lei 5.194/66,
em consonância com a Resoluçâo nc 413, de 27 /06/97 do
CONFEA;

/ ENTREGUE
r' UGENTE
/ AUTÊNTICO
r' REGUI-ITR

Comprovação do registro profissional do responsável técnico,
Engenheiro Eletricista, no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA, através de Certidão de Registro Profissional,
dentro da validade.

O vÍnculo contratual ou empregatício do Responsável Técnico
deveÉ ser demonstrado no âto da assinatura do termo
contratual obieto de presente licitaçâo, através de um dos
seguintes documentos: Contrato Social (no caso de sócio da
empresa), Carteira profissional com registro ou Contrato de
prestação de serviços.

/ ENTREGUE
r' VIGENTE
/ AUTÊNTICO
r' REGULAR

Atestâdo de Capacidade Técnica emitido por entidades públicas
ou privadas em que conste a regular prestação de serviços
compatíveis com o objeto licitado;
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3. CONCLUSÃO

3.1. Diante da análise e verificação dos documentos apresentados pela empresa FP ENGENHARIA LTDA.,

em atendimento a todas as exigências e requisitos legais do Edital de Dispensa Eletrônica, a Pregoeira
declare fllBILffAI)lI a empresa FP ENGENHARIA LTDA.

União da Vitória - PR, 09 de junho de 2022

ELESTE NçÃ MANCE
PREG IRA

ITEM DOCUMENTO SITUAÇÃO

Declaração Unificada; (Ânexo 02);

/ ENTR.EGUE
r' ATESTADO/ eurÊxrrco

5.2
Declaração contendo informaçôes para fins de assinatura do
ConEato (Anexo 08);

/ ENTREGUE
/ ATESTADO
/ AUTÊNTICO
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