
 

EDITAL Nº 048/2016

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS DE HABILITAÇÃO
EXIGIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 043-2016, TOMADA DE
PREÇOS Nº 006-2016.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SERAFINA  CORRÊA,  RS,  no  uso  de  suas
atribuições legais, devidamente justificado nos autos procede a alteração das condições editalícias –
no envelope úmero 01 – documentação, exigidas no Edital de Licitação nº 043/2016, modalidade
Tomada de Preços nº 006/2016, incluindo no item 6.2.2 as letras “d” e “e”, a seguir descritas:

6.2. O Envelope Número 01 deverá conter:
a) Certificado atualizado de Registro de Fornecedor junto ao Município de Serafina Corrêa – RS, nas
condições previstas nas alíneas “a.1” e “a.2”:
a.1) Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro  esteja com o prazo de
validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo(s) no órgão emitente do cadastro até o terceiro dia
anterior ao fixado para o recebimento das propostas. 
a.2) Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro vencer no prazo dos
três dias anteriores, deverá ser juntado, se for o caso, autenticado, ao Certificado atualizado de
Registro de Fornecedor.  
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
c) Declaração que o licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme o inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, nos padrões dos
modelos constantes no anexo do Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002;
d) Declaração pelos benefícios da Lei Complementar nº 123-2006, nos termos mencionados no
subitem 5.1 e 5.2 deste edital.
e) Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que recebeu os documentos
e tomou conhecimento de todas as informações e condições do local para o cumprimento das
obrigações objeto da presente licitação. 
f) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, nem
empregados da Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista.

6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA PARA COOPERATIVAS:
6.2.1.1. As cooperativas, além de atenderem todas as exigências deste edital, deverão
complementar a habilitação jurídica com os seguintes documentos:
a) Estatuto social com ata de assembleia de aprovação, conforme a Lei nº 5.764/71, que comprove
que a cooperativa tem como objetivo a prestação de serviços exigidos nesta licitação, e ainda, que a
mesma dispõe de associados (cooperados) em quantidade e com qualificação profissional capaz de
executar todos os serviços objeto do presente edital;
b) Regimento Interno (com a ata da assembleia que o aprovou);
c) Relação de todos os associados com Certidão de Regularidade Previdenciária dos mesmos ou
Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, sendo que o objeto da licitação deverá ser
prestado, no caso da cooperativa vencedora, por cooperativado integrante da lista acima referida,
discriminando e comprovando a data de ingresso destes na cooperativa;
d) Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul- OCERGS;

          



 

e) Ata de fundação da Cooperativa, devidamente registrada da Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul;
f) Regime dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata da assembleia que o aprovou);
g) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias (para comprovação da
representatividade dos dirigentes e conselheiros da cooperativa);
h) Registro de presença dos cooperados em assembleias gerais.

6.2.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentação de atestado(s) de capacitação técnica profissional, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado no órgão  competente, acompanhado(s) da
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução, pelo(s) profissional(is) do
quadro técnico da empresa, de serviços de características semelhantes e de complexidade
tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto da licitação. 
Observação:  As pessoas jurídicas poderão fazer uso do(s) atestado(s) de capacidade técnica
profissional mediante comprovação de vínculo com o(s) profissional(is) citado(s) nos mesmos. A
prova da vinculação do responsável técnico em quadro permanente da empresa licitante se dará
mediante apresentação de um dos seguintes documentos:
I – Cópia reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e/ou cópia
da folha do livro de Registro de Empregados da empresa;
II – Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no órgão competente;
III – Contrato de Prestação de Serviços por prazo de tempo indeterminado.
b) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao órgão
competente da categoria, ou com visto para o Rio Grande do Sul se for de outro estado; 
c) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro do Responsável Técnico junto ao órgão
competente da categoria, ou com visto para o Rio Grande do Sul se for de outro estado;
Observação: O profissional técnico de nível superior indicado deverá ser o único responsável
técnico em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, admitida a
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Contratante.

d) Atestado de Visita, fornecido pela Prefeitura, assinado pelo Engenheiro responsável da
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e pelo Responsável da Empresa,
(engenheiro/gerente/diretor/sócio) que deverá ser obtido após a visita ao local da obra, até o
terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento das propostas, no horário de: das 8h30min
às 11h00min e das 13h30min às 15h30min, quando o engenheiro do Município estará
acompanhando as empresas interessadas em obter o documento. Obs.: A visita deverá ser
agendada previamente; 
e) Declaração     formal e relação     explícita da existência da disponibilidade das instalações de
canteiro de obras, das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

6.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a)  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e
apresentados na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta
Comercial  e  numeração das folhas  onde se encontram os  lançamentos,  que comprovem a boa
situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da
seguinte fórmula:

          



 

           AD
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ----------- = índice mínimo: (0,51)
                                               PC

       AC
LIQUIDEZ CORRENTE:---------- = índice mínimo: (1,00)

    PC 
 

          
                                 AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: (1,00)

        PC + PELP

   PL
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:-------------------- = índice mínimo: (1,00)

           PC + PELP

               PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: (0,51)

     AT
 Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP =
Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo
Prazo; PL = Patrimônio Líquido.
Observação 1: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório,  podendo
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta. 
Observação 2: As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em
memorial de cálculo juntado ao balanço. 
b)  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.
6.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por
funcionário do Município de Serafina Corrêa-RS, ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a verificação de sua
autenticidade pela Administração.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições pertencentes ao edital de Tomada
de Preços nº 006/2016.

                   Serafina Corrêa, RS, 21 de março de 2016.

Ademir Antonio Presotto
Prefeito Municipal

          


