
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039.2019.CEL.PE.0006.APAC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2019 - APAC

ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ n°
13.174.490/0001-94

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de sensores de temperatura e umidade do ar para as estações de Coleta de Dados
Hidrometeorológicos que compõem a rede hidrometeorológica do Estado . Data da sessão de abertura do pregão: 18/12/2019 - Valor es�mado: R$
27.096,0000. Valor da proposta da licitante: R$ 17.192,00.

 

A documentação de habilitação da empresa licitante GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI foi encaminhada por e-mail no
dia 23/12/2019, sendo entregues posteriormente nesta CEL a Proposta original, declarações originais, documentos auten�cados digitalmente em
cartório, e as cer�dões nato-digitais ob�das por internet.

 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ITEM
EDITAL DESCRIÇÃO DO ITEM DO EDITAL Observações

9.1.

Quando da entrega pelos licitantes da documentação de habilitação
prevista neste Edital, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento
das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a par�cipação em licitação ou a contratação,
mediante a consulta aos cadastros abaixo elencados. Caso reste
configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas, a licitante
será DESCLASSIFICADA, devendo o pregoeiro repe�r este procedimento
conforme sejam procedidas as convocações, de acordo com a ordem de
classificação.

a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco

(h�p://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmi�rFornecedorPenalidade)

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
man�do pela Controladoria-

Geral da União (h�p://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administra�va, man�do

pelo Conselho Nacional de Jus�ça

(h�p://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

*Realizada consulta da licitante quanto à existência de sanção
que impeça a par�cipação em licitação ou a contratação,
conforme item 9.1 do Edital, no site do Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administra�va e Inelegibilidade, não havendo nenhum
impedimento quanto à licitante GF COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ n°
13.174.490/0001-94 (resultados da pesquisa em anexo).

 

Realizada também consulta no Cadfor - Cadastro de
Fornecedores do Estado de Pernambuco, em Relatório
emi�do em 07/01/2020 do sistema E-fisco, que contém lista
de fornecedores com penalidades no âmbito da
Administração Pública Estadual (impedimento ou suspensão
de licitar, contratar, fornecedores inidôneos, improbidade
administra�va), não constando dessa lista a licitante em
análise.

 

9.3.
Licitante convocado deverá apresentar Declaração de Pleno
Cumprimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo constante
do Anexo II deste Edital.

Apresentada.

 

9.4.  A documentação rela�va à habilitação jurídica consiste em:

ITEM
EDITAL DESCRIÇÃO DO ITEM DO EDITAL Observações

9.4.1. Cédula de Iden�dade do(s) sócio(s) ou representante(s) legal(is) da empresa; Apresentado RG da �tular da
empresa.



ITEM
EDITAL DESCRIÇÃO DO ITEM DO EDITAL Observações

9.4.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

Apresentado Ato
Cons�tu�vo devidamente
registrado na JUCESC, com
auten�cidade conferida no
site.

9.4.3.

Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus Administradores; ou inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;

---

9.4.4.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
a�vidade assim o exigir;

Não se trata de empresa
estrangeira.

9.4.5.
Declaração firmada pelo interessado ou seu representante legal, sob as penas da Lei, de que não emprega
mão de obra que cons�tui violação ao disposto no preceito cons�tucional do inciso XXXIII, art. 7º da
Cons�tuição Federal.

Apresentada.

           

9.5. A documentação rela�va à regularidade fiscal e trabalhista consiste em:

 

ITEM
EDITAL DESCRIÇÃO DO ITEM DO EDITAL Observações

9.5.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; Apresentada, e conferido no site.

9.5.2.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Cer�dão Nega�va
de Débitos rela�vos a Tributos Federais e Dívida A�va da União expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Cer�dão
Posi�va com efeitos de Nega�va;

Cer�dão nega�va de débitos federais apresentada,
válida até 23/03/2020, com auten�cidade conferida
no site da Receita Federal.

9.5.3.
Prova de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS,
comprovada através de apresentação de cer�dão fornecida pela Caixa Econômica
Federal;

Apresentado Cer�ficado de Regularidade do FGTS -
CRF, válido até 11/01/2020, com auten�cidade
conferida no site da Caixa Econômica Federal.

9.5.4.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de
Cer�dão de Regularidade Fiscal - CRF, emi�da pela Secretaria da Fazenda do
domicílio ou sede da licitante. Caso a licitante tenha filial no Estado de
Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco;

Cer�dão Nega�va de Débitos Estaduais
apresentada, válida até 07/01/2020, com
auten�cidade conferida no site da Secretaria da
Fazenda de Santa Catarina, Estado sede da licitante.

9.5.5.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de
Cer�dão de Regularidade Fiscal Municipal, emi�da pela Prefeitura Municipal do
domicílio ou sede da licitante;

Cer�dão Nega�va de Débitos Municipais
apresentada, válida até 13/01/2020, com
auten�cidade conferida no site da Secretaria da
Prefeitura Municipal de Palhoça, SC.

9.5.6.
Prova de regularidade perante a Jus�ça do Trabalho, através de Cer�dão Nega�va
de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Cer�dão Posi�va com efeitos de Nega�va, de
acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administra�va nº 1.470/2011 do TST.

CNDT apresentada, válida até 08/03/2020, com
auten�cidade conferida no site do Tribunal Superior
do Trabalho.

 

9.6. A documentação rela�va à qualificação técnica consiste em:

 

ITEM
EDITAL DESCRIÇÃO DO ITEM DO EDITAL Observações

9.6.1. Para fins de qualificação técnica, o licitante deve apresentar documento da seguinte
forma: ---

a)
Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidades per�nentes e compa�veis
em caracterís�cas e quan�dades com o objeto da licitação, mediante atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;

Atendido mediante Atestado de Capacidade
Técnica emi�do pela empresa DEEF Brasil
Serviços e Comércio EIRELI a favor da licitante.

b) Será considerado compa�vel com a qualidade o atestado que apresentar, no mínimo,
40% (quarenta por cento) das quan�dades es�madas na licitação; ok.

c)
A compa�bilidade com a quan�dade poderá ser feita em um atestado individual ou
através da soma das quan�dades em cada um dos testados apresentados; não serão
admi�dos atestados emi�dos pelo próprio licitante em seu nome.

ok.



 

9.7. A documentação rela�va à qualificação econômico-financeira consiste em:

 

ITEM DO
EDITAL DESCRIÇÃO DO ITEM DO EDITAL Observações

9.7.1.

Cer�dão Nega�va de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de
empresas em recuperação judicial, que já tenham �do o plano de recuperação homologado em
juízo, cer�dão emi�da pela instância judicial competente que cer�fique que a licitante está
apta econômica e financeiramente a par�cipar do procedimento licitatório;

Cer�dão Nega�va de Falência,
Concordata e Recuperação Judicial
devidamente apresentada, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante
(Palhoça, SC), válida até 07/01/2020.

9.7.2. Cer�dão Nega�va de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos
pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;.

Apresentada Cer�dão nega�va
licitação com validade até
07/01/2020, com auten�cidade
conferida no site do TJSC.

9.7.2.1.
A cer�dão descrita no subitem 9.7.2 somente é exigível quando a cer�dão nega�va de Falência
ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 9.7.1)
con�ver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

ok

9.7.2.2.

Em caso de Cer�dão Posi�va com efeito de nega�va, referente a processos eletrônicos (PJe), é
necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de recuperação
homologado em juízo e se está apta econômica e financeiramente a par�cipar do
procedimento licitatório.

Apresentadas cer�dões nega�vas.

9.7.2.2.1.
Os documentos/cer�dões que não apresentarem prazo de validade serão considerados válidos
por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou
em norma infralegal, ficando a licitante responsável por juntar a respec�va comprovação.

ok.

9.7.2.2.2.
Caberá ao licitante obter a Cer�dão Nega�va de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo
com as disposições norma�vas do respec�vo Estado da Federação da sede da licitante ou de
seu domicílio.

ok

9.7.3. Declaração de Enquadramento Fiscal - ME/EPP/MEI - conforme modelo constante do Anexo IV
deste Edital.

Apresentada.

 

 

 

Em 07/01/2020

Jéssica Santos Mesquita

Presidente e Pregoeira - CEL/APAC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Santos Mesquita, em 07/01/2020, às 10:17, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4769425 e o código CRC 9ECDE75B.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA

Av. Cruz Cabugá, 1111,  - Bairro Santo Amaro. 

CEP 50040-000Recife/PE - Telefone: (81) 3183-1000 

- www.apac.pe.gov.br

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

