EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA COMPAGAS Nº 010/2014
GERÊNCIA DE VENDAS URBANO

ANEXO A
COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL
Empresa:..............................................................................................................................................

CNPJ/MF: ............................................................................................................................................

Endereço: ............................................................................................................................................

Cidade: ............................................................... Estado: ...................................................................

CEP: ................................................................. Telefone: ..................................................................

Fax:.......................................................................E-mail: ...................................................................

Nome(s) do(s) Representante(s) :.......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Recebemos da COMPAGAS, nesta data, cópia do Edital e ANEXOS referente à Licitação acima
identificada.

Local e data: ........................................................................................................................................

Assinatura(s) do(s) Representante(s) :................................................................................................
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ANEXO B
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
À
...........
Ref.: EDITAL DE .......... Nº..........
A Empresa...................................... com sede na Rua................................................
.................................,
na
Cidade
de
.............................................,
Estado
de............................................, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ....................................., neste ato
representada
pelo
Sr.
......................................................,
portador
do
RG
n.º..............................................e do CPF/MF n.º ....................................... por seu Estatuto
Social, CREDENCIA pela presente o Sr. ...................................................................., portador
do RG n.º ...................................e do CPF/MF n.º ......................................................, para
representá-la na presente Licitação, promovida pela COMPAGAS, com poderes para
concordar, desistir, renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos,
acompanhar todo processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da
Comissão de Licitação, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e
fiel cumprimento deste mandado.

Atenciosamente,

_____________________________________
Representante(s) Legal(ais) do licitante

Obs.: - Preencher em papel timbrado da Empresa
- Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade)
- Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes, de
modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos
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ANEXO D
MODELO DE RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO
Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, com o
compromisso de utilizá-lo na execução dos serviços de construção e/ou adequação de rede
interna de distribuição de gás, adequação de ambientes que abrigam aparelhos a gás e
conversão destes aparelhos em edifícios residenciais habitados e estabelecimentos
comerciais, para o recebimento de Gás Natural, a partir das ERPs (Estações de Redução de
Pressão), EMRs (Estações de Medição e Redução de Pressão Residenciais) ou EMCs
(Estações de Medição e Redução Comerciais) da COMPAGAS, incluindo o serviço de
Assistência Técnica em garantia, localizados na Cidade de Curitiba e Região Metropolitana.
Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão suas atividades no canteiro de obras do
CONTRATADO, e/ou frente de serviço, durante o tempo que vigorar o Contrato.
1

Profissional 1:

2

Profissional 1:

3

Profissional 1:

4

Profissional 1:

5

Profissional 1:

Engenheiro de Obras (mínimo 01) – Mecânico ou
Civil (ou outro que atenda à Decisão Normativa 032
do CONFEA, de 14/12/88), com experiência
comprovada através de curriculum-vitae, em serviços
relacionados ao escopo deste Edital. O mesmo
deverá planejar, coordenar e acompanhar os
serviços em “TEMPO INTEGRAL”, durante toda a
sua execução.
Supervisor de Obras (mínimo 01) - Técnico de nível
médio com experiência comprovada através de
curriculum-vitae, em serviços relacionados com
instalações prediais de gás. Será de sua
incumbência o planejamento, a supervisão, a
coordenação e a inspeção da qualidade de todos os
serviços pertinentes ao escopo do presente Edital.
Técnico de projetos (mínimo 1) – Técnico de nível
médio com experiência comprovada, através de
curriculum-vitae, em serviços relacionados com
instalações prediais de gás. Será de sua
incumbência a execução dos as built pertinentes ao
escopo do presente Edital.
Técnico de Call Center (mínimo 1) – Técnico de
nível médio com experiência comprovada, através de
curriculum-vitae, em serviços relacionados com
instalações prediais de gás. Será sua incumbência o
gerenciamento
(agendamento
com
clientes,
despacho de serviços, coordenação das agendas
dos gasistas, etc) de todas as solicitações
(protocolos) abertos no sistema Call Center da
COMPAGAS e que demandem serviços (assistência
técnica, regulagens de pressão, vazamentos de gás,
conversões individuais, etc) do contratado.
Encanadores / Soldadores (mínimo 5) –
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Profissional 2:
Profissional 3:
Profissional 4:
Profissional 5:

profissionais com experiência comprovada, através
de curriculum-vitae, com, no mínimo, a seguinte
qualificação:
a) qualificado(s) para montagem de instalações
prediais para gás, de acordo com o especificado em
projeto;
b) qualificado(s) para execução de soldagem em
tubulações / conexões de cobre (brasagem e solda
branda); e,
c) qualificado(s) para execução de montagem de
tubulações para instalações prediais para gás, nas
faces
externas
de
edificações,
utilizando
“cadeirinhas” ou balancins.
d) qualificado(s) para execução de montagem de
tubulações em aço com conexões roscadas.
6 Profissional 1:
Gasistas (mínimo 06) – profissionais com
experiência comprovada através de curriculum-vitae,
Profissional 2:
Profissional 3:
nas atividades de conversão / adaptação de
Profissional 4:
aparelhos de consumo a gás, dos tipos residencial e
Profissional 5:
comercial,
devidamente
credenciados
pelos
Profissional 6:
respectivos fabricantes e/ou com treinamento técnico
através do CTGÁS/SENAI, comprovados pela
emissão de atestados / certificados expedido pelo
SENAI, FABRICANTES DE APARELHOS A GÁS,
CEG-RJ (Companhia de Gás do Rio de Janeiro) ou
pela COMGAS (Companhia de Gás de São Paulo)
ou outra companhia distribuidora de gás natural.
Anexar,
obrigatoriamente,
os
referidos
Atestados/Certificados.
7 Profissional 1:
Pedreiro (mínimo 02) – profissionais com
experiência comprovada através de curriculum-vitae,
Profissional 2:
em obras civis de construção, reforma e
acabamentos (colocação de azulejo, lajotas ou
outros pisos cerâmicos, colocação e adequação em
portas, chumbamentos e outros serviços pertinentes
à função) em edificações dos tipos residencial e
comercial.
8 Profissional 1:
Motorista (mínimo 01) – profissional com
experiência comprovada, através de curriculum-vitae,
de 06 meses na função.
9 Profissional 1:
Assistente
administrativo
(mínimo
01)
–
profissional com experiência comprovada, através de
curriculum-vitae, de 06 meses na função.
10 Profissional 1:
Técnico de Segurança (mínimo 01) - Técnico de
nível médio com experiência comprovada, através de
curriculum-vitae, em serviços relacionados com
instalações prediais de gás e conversões de
aparelhos.
** Preencher o quadro com os nomes dos profissionais,
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NOTAS:
1 .Todos os profissionais acima relacionados deverão permanecer mobilizados até o término
da obra, ou seja, até a assinatura do termo de recebimento provisório, sob pena de multas
contratuais e a retenção do pagamento do item correspondente do Anexo Q8 – Critérios de
Medição.
2. Para serviços de adequação/conversão, cujas especialidades são contempladas pelos
profissionais descritos acima, deverá o contratado dispor dos mesmos em seu quadro próprio
de pessoal. Caso algum dos profissionais indicados no item 8.3.3.5 do edital não pertença ao
quadro permanente da empresa, deverá a mesma contratar tal profissional, caso seja
vencedora da Licitação.
3. Caso o proponente opte pela subcontratação de alguma atividade permitida no processo
licitatório, deverá apresentar uma cópia autenticada do contrato de subcontratação, assim
como o documento que comprove o vínculo empregatício do profissional com a subcontratada
e seus respectivos curriculuns detalhados;
4. a equipe será responsável, também, por todos os serviços correspondentes ao atendimento
de chamadas oriundas de problemas e/ou reclamações de clientes em geral, cujas instalações
tenham sido objeto de serviços anteriormente executados pelo contratado (testes, adequações,
conversões, etc.), independentemente do número de chamadas, bem como dos horários
destas chamadas.
..........................., de............................................. de 2014.
_____________________________________________
(Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal)
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ANEXO E

MODELO DE DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE

..........................., de.............................................de 20xx

Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar na execução do .........................
(Transcrever o objeto da Licitação), na função de .......................

NOME:........................................................................................................................

ASSINATURA:............................................................................................................

Espaço reservado para reconhecimento de firma)
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ANEXO G

Indicadores de Qualificação Econômico-Financeira
É obtida através da ponderação dos indicadores contábeis de acordo com os pesos,
fórmulas e critério a seguir:
I.

CÁLCULO DOS INDICADORES CONTÁBEIS:
INDICADORES CONTÁBEIS

FÓRMULAS

1-

LIQUIDEZ GERAL: ......................... LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

2-

LIQUIDEZ CORRENTE: ......................................................... LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

II.

TABELA DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES CONTÁBEIS:

É o quadro anexo onde serão encontrados os pontos correspondentes ao valor de cada
indicador calculado (Liquidez Geral e Liquidez Corrente).
O Grau de Avaliação mínimo exigido será conforme disposto no subitem 8.3.4.1 do Edital de
Licitação.
III.

PESOS DOS INDICADORES CONTÁBEIS:
INDICADORES CONTÁBEIS

PESOS

1- LIQUIDEZ GERAL (LG): .......................................................................

5

2- LIQUIDEZ CORRENTE (LC): ...............................................................

5

SOMA DOS PESOS ...................................................................................
IV.
PONTUAÇÃO (IP):

10

É calculada pela fórmula a seguir, que tem como numerador a soma dos pontos de cada
indicador, obtidos na Tabela de Avaliação, multiplicando pelo respectivo peso e como
denominador a soma dos pesos.
IP =

LGx5 + LCx5,
10

onde LG e LC variam de 0 até 10.
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V.

TABELA DE CONVERSÃO:

É o quadro abaixo onde será convertido o indicador obtido na pontuação para o número
que representa o Grau de Avaliação da empresa analisada, a ser comparado com o mínimo
exigido no Edital da presente Licitação.
INDICADOR DA PONTUAÇÃO

GRAU DE AVALIAÇÃO/(CONCEITO)

0 a 1,9

1

2 a 4,9

3

5,0 a 6,9

4

7,0 a 8,9

5

9,0 a 10,0

6

TABELA DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES CONTÁBEIS:

LIQUIDEZ GERAL
0

PONTOS

a 0,29

0

0,30 a 0,49

1

0,50 a 0,59

2

0,60 a 0,69

3

0,70 a 0,89

4

0,90 a 1,09

5

1,10 a 1,29

6

1,30 a 1,39

7

1,40 a 1,59

8

1,60 a 1,80

9

Mais de 1,80

10
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LIQUIDEZ CORRENTE
0

PONTOS

a 0,29

0

0,30 a 0,49

1

0,50 a 0,59

2

0,60 a 0,79

3

0,80 a 0,99

4

1,00 a 1,19

5

1,20 a 1,39

6

1,40 a 1,59

7

1,60 a 1,79

8

1,80 a 2,00

9

Mais de 2,00

10
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

___________________________________, CNPJ/MF n.º _____________
(Nome do Licitante)
Sediada na ____(Endereço Completo), por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr(a)_______-, portador (a) da Carteira de Identidade nº ___e CPF nº ___, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

__________________, _____ de _________________ de 2014.
______________________________

__________________________

(Nome completo representante legal)

(N.º do RG do representante legal)

__________________________________
(Assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO J
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE POSSUI AS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO

Concorrência COMPAGAS 010/2014
___________________________________, CNPJ/MF n.º _____________
(Nome do Licitante)
sediada à _____________________________(Endereço Completo)
DECLARA, sob as penas da lei, que reúne as condições de habilitação exigidas no edital,
estando ciente que, caso não reúna as condições necessárias, será aplicada a sanção de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, nos termos do inciso III do art.150 da Lei Estadual 15.608/07.
__________________, _____ de _________________ de 2014.
Assinatura do representante legal
----------------------------------------------(Nome completo e nº do RG do representante legal)

Deverá ser apresentada juntamente com a carta de credenciamento ou procuração, na
abertura da sessão pública.
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ANEXO K
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
..................................(cidade),.......de .........................de 2014
COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGAS
Ref.: Concorrência COMPAGAS – 010/2014
Prezados Senhores:
Pela presente, vimos apresentar nossa proposta para a execução dos serviços de construção
e/ou adequação de rede interna de distribuição de gás, adequação de ambientes que abrigam
aparelhos a gás e conversão destes aparelhos em edifícios residenciais habitados e
estabelecimentos comerciais, para o recebimento de Gás Natural, a partir das ERPs (Estações
de Redução de Pressão), EMRs (Estações de Medição e Redução de Pressão Residenciais)
ou EMCs (Estações de Medição e Redução Comerciais) da COMPAGAS, incluindo o serviço
de Assistência Técnica em garantia, localizados na Cidade de Curitiba e Região Metropolitana.
O valor para execução dos referidos serviços, conforme elencado na Minuta do Contrato,
Anexo indicado no preâmbulo do referido Edital, a ser pago nos prazos e condições
estabelecidos na mencionada Minuta do Contrato, nas Condições Gerais de Contratação e
conforme discriminado na Planilha de Quantidades e Preços, é o seguinte:
PREÇO TOTAL – R$ ....................... (...............................)
Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de entrega da
proposta.
Declaramos que obedecemos os limites máximos de 36% (trinta e seis por cento) para BDI de
Serviços e 17% (dezessete por cento) para BDI de Materiais.
Faz parte integrante desta proposta a PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU.
Na hipótese de nossa Empresa vir a ser a vencedora da presente Licitação o(s)
representante(s) legal(ais) para a assinatura do CONTRATO será(ão):
Nome:
Cargo:
Local e Data.: ..............................
Assinatura: .................................
(Nome da Empresa)
No aguardo de seu pronunciamento a respeito, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
(carimbo, nome e assinatura do proponente, com indicação de representante legal instituído no
Contrato Social ou por procuração)
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ANEXO S
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP

À
.....................

Ref: EDITAL DE .......... Nº..........

Prezados Senhores:

A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) ...........................................................,
portador(a) do Documento de Identidade nº. ........................ e do CPF nº. ................................,
DECLARA, sob as penas da lei, que se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno
porte) para os fins desta licitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.

Declara, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e
favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a
Administração caso perca essa qualificação.
A presente declaração é feita sob as penas da lei.
___________________________
Local e Data
________________________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

