
  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES 

    SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

DRENAGEM, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E PASSEIOS DA  

RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA WALTRICK   

 

 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

Comprovar mediante certidão, o registro e regularidade da Empresa e dos 

Responsáveis Técnicos expedido pelo CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que 

está sediada a empresa proponente, em vigor na data estabelecida para a entrega dos 

envelopes, penitentes ao certame:       

Demostrar em relação explicita que conta com a disponibilidade de: 

Retroescavadeira  

Moto niveladora  

Rolo compressor 

Rolo pé de carneiro  

Rolo de pneu  

Espargidor de asfalto   

Acabadora de asfalto  

Caminhão Caçamba,  

Caminhão pipa  

Caminhão de sinalização viária.   

Placa vibratória reversível ou compactador mecânico tipo soquete, e a disposição 

de no mínimo um Engenheiro Civil, considerado essencial para o comprimento do objeto 

da licitação nos termos do $ 6º do art. 30 da lei 8.666/93, naquilo que couber. 

Agendar hora com o Eng. Franco Schweitzer Mendes para visitar a obra, e 

solicitar o atestado de visita, através do telefone 3224-0033 na Secretaria de obras e 

planejamento para que licitante tenha conhecimento do local de realização dos serviços e 

verifique eventuais ocorrências que possam ter influência na formulação da proposta. 

Havendo impossibilidade da visita deverá ser entregue uma declaração se 

responsabilizando por tais ocorrências. 

Declaração formal de disponibilidade da equipe técnica, composta por no mínimo 

um engenheiro civil considerado essencial para o cumprimento do objeto da licitação, no 

termos do art. 30 § 6º da lei 8.666/93.     

 

 



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

 

A licitante deverá ser empresa de engenharia, e apresentar ACERVO TÉCNICO, 

através de ATESTADO fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome do licitante, devidamente registrados no CREA/CAU, comprovando a elaboração 

de trabalhos de características equivalentes a 50% do objeto deste edital, ou seja, 

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, CAUQ com no mínimo 

852,50m², incluindo execução de sub-base de macadame seco, base de brita graduada, 

imprimação ou pintura de ligação e execução da capa asfáltica e execução de 

DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO PARA DIAMENTRO DE 60cm, 

mínimo 95 metros lineares.    

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO – PROFISSIONAL 

 

a) Comprovar possuir em seu quadro permanente de pessoal, na data da entrega dos 

envelopes, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor (es) de certidão(ões) ou atestado de capacidade 

técnica, passado (s) por pessoa Jurídica de Direito Público, ou público privado, 

acompanhado da(s) respectivas Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) 

emitida(s) e registradas(s) no CREA, atestado a execução de obra e serviço 

semelhante, limitada no mínimo a 50%  do objeto da licitação, ou seja, 

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, CAUQ com no mínimo 

852,50m², incluindo execução de sub-base de macadame seco, base de brita 

graduada, imprimação ou pintura de ligação e execução da capa asfáltica e 

execução de DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO PARA 

DIAMENTRO DE 60cm, mínimo 95 metros lineares.    

 

b) Comprovar que o profissional indicado, pertence ao quadro de pessoal da 

Empresa, mediante apresentação da ficha de empregados, ou cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando 

admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato 

especifico de prestação de serviços e/ ou no caso do profissional ser sócio da 

empresa, pela cópia do contrato social; 

 

c) Na inviabilidade, apresentar declaração formal, se comprometendo, se 

vencedora, em contratar responsável técnico com aptidão comprovada, 

antecedendo a assinatura do contrato, decorrente;                

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

             Além do balanço Patrimonial, apresentar os índices Contábeis adiante descritos 

para comprovar a saúde financeira da licitante: 

1º I. L. Geral = A.C + A.R.L.P   = maior que 1,00 

                          P.C. + P.E.L.P 



2º I. S. Geral =        AT             = maior que 1,00 

                         P.C. + P.E.L.P 

 

3º I. L. Corrente =        A.C             = maior que 1,00 

                                       P.C. 

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP=Ativo Realizável a Longo Prazo; AT=Ativo Total; 

PC=Passivo Circulante; PELP=Passivo Exigível a Longo Prazo. 

              

JUSTIFICATIVA: 

 

            A exigência dos índices tem por finalidade apurar a saúde econômica financeira 

da empresa que pretende contratar com o Município em diversos seguimentos e 

particularidades que cercam os compromissos que assumirá com a celebração do contrato 

para que não se incorra em risco durante a sua execução, consoante se demostra:    

Índice de Liquidez Geral, demostra a viabilidade a curto, médio e longo prazo dos 

pagamentos de compromissos assumidos. 

Mostra quanto a empresa conta em disponibilidade em bens e direitos realizáveis no curso 

do exercidos seguintes para liquidar as suas obrigações. 

Índice de Solvência Geral, Expressa o grau de garantia disponível para o pagamento 

total das dívidas. 

Envolve os recursos líquidos e os permanentes. 

Índice de Liquidez Corrente, o resultado do produto deste coeficiente revela em 

recursos disponíveis os bens e direitos realizáveis em curto prazo para fazer face ao total 

das dívidas a liquidar em curto prazo.   

As formulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 

memorial de cálculos juntado ao balanço e adaptadas, no que couber, à nova estrutura dos 

balanços patrimoniais promovidas pela Lei 11.941/2009;  

As empresas(s) que apresentar(em) resultado igual ou menor que 1 ( um ) em qualquer 

dos Índices referidos interiormente, devera(ão) comprovar que possui Patrimônio 

Líquido, equivalente ou superior a R$ 190.369,68 ( Cento e noventa mil, trezentos e 

sessenta e nove reais e sessenta oito centavos), correlato a 10% ( Dez por cento ) do valor 

global estimado da presente licitação, ficando tecnicamente inabilitado o Licitante que 

não atender uma destas prerrogativas;  

Certidão Negativa de Pedido de Concordata e Falência ou Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, expedida a menos de 60 (sessenta) dias; 

Certidão ou declaração expedida pela Corregedoria ou por órgão correspondente do 

Estado ou do Distrito Federal, onde se situa a sede da empresa, na qual conste(m) qual(is) 

o(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de pedidos de falência e concordata.                                               

  

Lages, 17 de Outubro de 2017. 

 
 _____________________________ 

Eng.  Edson Teixeira da Silva  

Eng. Civil 

CREA 068512-1  


