SELEÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO EM
REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

Global Communities Brasil é uma organização internacional de assistência humanitária
e de desenvolvimento. Global Communities tem o conhecimento e a expertise em desenvolver
projetos de investimento comunitário trabalhando com as comunidades para criar mudanças
positivas e duradouras. Em Horizontina, está executando o Programa Semeando o Futuro,
onde busca através desta publicação contratar uma empresa de engenharia especializada em
construção para a execução de pequenas obras comunitárias de saneamento básico. Sendo
assim, solicitamos uma carta de manifestação de Interesse da empresa nomeando o(s)
engenheiro(s) responsável(eis) pela execução do trabalho e em anexo o Currículo Vitae (CV)
do(s) profissional(ais) nomeado(s) como responsável(eis) a vir atender esta demanda e o CV
institucional da empresa.

1. PRODUTOS REQUERIDOS
1. Execução do projeto de sistema de saneamento básico: com fornecimento de
material e mão e obra, de parte do loteamento ouro verde no município de Horizontina. Tudo
conforme projeto, memorial, planilha orçamentária e cronograma que fazem parte deste
edital.

2. PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade é de 120 (cento e vinte)
dias, podendo ser alterado caso ocorra solicitação plausível por uma das partes. A execução do
sistema de saneamento está prevista para iniciar no dia 20/06/2016.

3. PRÉ-REQUISITOS
São requeridas as qualificações, experiências e habilidades do engenheiro(s)
responsável e da empresa:
1. Preferencialmente comprovar experiência na execução de obras de saneamento
básico ou similares com apresentação de ART e/ou atestados;
2. Comprovar experiência na execução de obras em sistemas prediais em edificações
com apresentação de ART e/ou atestados;
3. Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado;
4. Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas (após entrevista).

4. PASSOS DE SELEÇÃO
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1. Entrega de uma carta de manifestação de interesse, currículo do profissional
técnico responsável da empresa e da obra, currículo institucional da empresa mencionando
obras de caráter similar já realizados, bem como referências contendo endereço, telefone e o
nome de contato até às 12h do dia 18/05/2016;
2. Análise dos materiais recebidos pela comissão avaliadora de GCB entre 18 a
20/05/2016;
3. Sessão de esclarecimento às 9h do dia 23/05/2016, com entrega de materiais
adicionais, posterior visita técnica;
4. Apresentação de uma proposta de trabalho, detalhando o cronograma de
atividades e execução; apresentação de uma apreciação sobre a visita técnica (1-2 páginas –
modelo será entregue na sessão de esclarecimento); uma proposta financeira (modelo em
anexo) contemplando todos os custos que terá com os impostos, inclusive o INSS da obra
requerida com base na planilha orçamentária e cronograma que é parte deste edital e; entrega
da documentação dos itens relacionados abaixo (habitação jurídica, regularidade fiscal,
regularidade trabalhistas e do trabalho menor e qualificação técnica) até às 12h do dia
06/06/2016;
Obs: Será considerada desclassificada a empresa que apresentar uma proposta
financeira superior ao orçamento apresentado em anexo, bem como a não apresentação da
documentação requerida neste edital.
Habilitação Jurídica:
1. Registro comercial no caso de empresa individual;
2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
3. 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 o exigir.
4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a
apresentação do documento;
Regularidade Fiscal:
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
3. Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Regularidades trabalhista e do trabalho menor:
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1. 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.
2. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da
República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002;
Qualificação técnica:
1. Certidão atualizada de Registro no CREA ou CAU (da empresa e do Técnico
Responsável).
2. Atestado de visita fornecido pelo RT da Global (Toda a empresa interessada em
participar desta licitação, deverá visitar o local da obra. A visita será no dia 23/05/2016. A
mesma deverá ser realizada preferencialmente pelo responsável técnico da empresa.
5. Análise dos materiais recebidos pela comissão avaliadora de GCB entre 06 e
07/06/2016;
6. Entrevistas com as empresas pré-selecionadas entre o dia 08 e 09/06/2016.
7. Devolutivas por GCB até o dia 15/06/2016.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO
Para realizarmos a seleção da empresa construtora para atender aos produtos
requeridos, elaboramos os seguintes critérios de avaliação e suas respectivas notas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

NOTA
MÁXIMA

1. Experiência da empresa:
1.1 Apresentação de atestados que comprovem a execução de obras de sistema
de saneamento básico
1.2 Apresentação de atestados que comprovem a execução de obras similares a
ora licitada. Entende-se por similar obras de sistemas prediais em edificações
2. Experiência do Responsável Técnico:

60
35
25
40

2.1 Apresentação de atestado técnico fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado atestando que o RT já tenha executado obras ou projetos de
saneamento básico ou prediais em edificações

40

TOTAL

100

6. INSTRUÇÕES PARA AS EMPRESAS CANDIDATAS:
1) O envio dos documentos requeridos deverá ser encaminhado dentro dos prazos
estipulados para o e-mail: infobrasil@globalcommunities.org;
2) Aos cuidados de: Roseli Bianchi.
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