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ANEXO XIV
DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DO CRC

Documentos necessários para a fase de habilitação (emissão de CRC):

HABILITAÇÃO JURÍDICA
(Art. 27, I, da Lei 8.666/1993)

1.1 registro comercial, no caso de empresa individual;
1.2 Contrato Social e última alteração ou registro comercial, no caso de empresa
individual, comprovação de capital social mínimo registrado na Junta Comercial até a
data da apresentação da proposta, na forma da Lei, no valor mínimo de R$ 5.499,00
(cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais)
1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
1.4. 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 atividade assim exigir.
1.5. A documentação relativa à pessoa física deverá ser referente a um dos sócios da
empresa licitante:
1.5.1 Cédula de identidade;
1.5.2 Cadastro de Pessoa Física - CPF;

REGULARIDADE FISCAL
(Lei 8.666/93, art. 29)

2.1 Certidão Negativa de Débito expedida conjuntamente pela Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos
federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, nos termos da Portaria MF
nº 358/2014, inclusive créditos previdenciários;
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2.2 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação ou
equivalente.
2.3 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão
Negativa de Débito ou equivalente.
2.4 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou
equivalente;
2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(Art. 27, II, da Lei 8.666/1993)

3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Tal comprovação deverá
será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.
3.1.1 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo Contratante.
3.2 Cópia da Atestado ou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa jurídica no
CREA (Conselhor Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de
Arquitetura), bem como do “Responsável Técnico”, expedida pela entidade ou site
próprio (via internet). As empresas deverão apresentar certidão de registro no CREA
ou CAU na atividade específica do serviço e atualizada.
3.3 Prova, por meio de Atestado ou Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitido pelo
CREA, de prestação de serviço com características similares aos constantes nesta
especificação do edital.
3.4 Certidão de registro e quitação na entidade profissional competente.
3.5 Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura),
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acompanhado(s) de Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT especifica(s) para a obra
referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para
ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra executou(aram) ou fiscalizou(aram)
obras que contenham os serviços iguais ou equivalentes aos aqui licitados.
3.5.1 Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas,
deverá ser usado marcador de texto para melhor visualização quando da análise
correspondente à “1ª FASE /HABILITAÇÃO”.
3.9 Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável (is)
técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no item 3.1.1, será(ão) o(s)
responsável (is) técnico(s) pela execução da obra, conforme ANEXO XIV, constante
deste Edital.
3.9.1 Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da
empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s).
3.10 Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de
uma licitante.
3.11 É permitido a uma licitante apresentar mais de um atestado emitido pela mesma
pessoa jurídica, desde que cada atestado seja referente a uma atividade distinta.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(Art. 27, III, Lei nº 8.666/1993)

3.4 Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.4.1 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, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta.
3.4.1.1 Entende-se por apresentados na forma da lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis, devidamente datados e assinados pelo responsável da
empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, assim apresentados:
3.4.1.1.1 Sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou do domicílio da Licitante, acompanhado de cópia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art. 5º, § 2º, do
Decreto-Lei nº 486/1969);
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3.4.1.1.2 Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas
regidas pela Lei nº 6.404/1976: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante e publicado em Diário Oficial e em Jornal de grande circulação
(art. 289, caput e § 5º, da Lei nº 6.404/1976);
3.4.1.1.3 Sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade
empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades empresárias,
inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.
3.4.1.1.4 Sociedade criada no exercício em curso: Fotocópia autenticada do Balanço
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.
3.4.1.2 As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em
substituição ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão
apresentar o Balanço de Abertura.
3.4.1.3 Na hipótese de alteração do Capital após a realização do Balanço Patrimonial,
a licitante deverá apresentar documentação de alteração do capital devidamente
registrado na Junta Comercial.
3.4.1.4 A demonstração da capacidade financeira da licitante será feita com base na
apresentação dos seguintes Índices Contábeis, todos com valor igual ou superior a 1
(um), calculados por meio das fórmulas a seguir definidas:

3.4.1.5 Caso a licitante apresente resultado menor que 1 (um) em qualquer dos
índices relacionados nos itens anteriores, deverá comprovar que possui Patrimônio
Líquido mínimo a 10%(dez por cento) do contrato que a Empresa pretende firmar com
a Administração, tendo em vista os valores contratuais.
3.4.1.6 Em caso de consórcio, cada consorciando deverá apresentar suas
demonstrações financeiras e possuir os índices contábeis mínimos indicados neste
Edital (LG, LC e SG). Da mesma forma, cada consorciando deverá apresentar a
certidão negativa de falência ou recuperação judicial.
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3.4.2 Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Recuperação Judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão em, no máximo, 60
(sessenta) dias de antecedência da data de entrega dos envelopes.

TRABALHO DE MENORES
(Lei 8.666/93, art. 27, V)

4.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição Federal, relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
4.2 Declaração do licitante que tem total conhecimento do edital e contrato de
execução da obra e de que se submete a todas as suas cláusulas e condições, bem
como que aceita a totalidade das obrigações impostas.

