
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 12/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas  atribuições  legais,  informa  ALTERAÇÕES  no Edital  de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 12/2019, o qual tem por objeto a contratação
de empresa, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIO, para
execução  de  Pavimentação  Asfáltica,  Drenagem  e  Sinalização,  da
Estrada Caracol Ferradura, com fornecimento de materiais e mão de
obra, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo,
cronograma físico-financeiro e de execução – anexos. 
Estas  obras  estão  contempladas  pelo  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO   Nº
0530.776, FINISA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
1  –  ALTERA-SE  a  Planilha  Orçamentária,  passando  a  vigorar  a
planilha anexo a este  edital de alteração. 

2 - ALTERA-SE o Cronograma Físico-financeiro, passando a vigorar o
cronograma anexo a este edital de alteração.

3  -  ALTERA-SE  a  Declaração  de  Encargos,  passando  a  vigorar  a
declaração anexa a este edital de alteração. 

4 - ALTERA-SE a Declaração de BDI, passando a vigorar a declaração
anexa a este edital de alteração.

5 - ALTERA-SE a Composição do Concreto Betuminoso Usinado a Quente
- CBUQ, passando a vigorar a composição anexa a este edital de
alteração. 

6 -  ALTERA-SE  o valor orçado da obra, indicado no preâmbulo do
edital e  no item 4.1.4, letra “b” do edital, passando a ser de R$
7.672.512,82  (sete  milhões,  seiscentos  e  setenta  e  dois  mil,
quinhentos  e  doze  reais  e  oitenta  e  dois  centavos) -  Será
considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta,
a empresa que apresentar preço global superior a este valor. 

7  -  ALTERA-SE  os  arquivos  do  projeto,  passando  a  vigorar  os
arquivos anexos a este edital de alteração.

8 - ALTERA-SE o prazo de execução dos trabalhos, indicado no item
5.1.2.4 do edital, passando a ser: 

5.1.2.4 – Prazo de execução dos trabalhos,  08 (oito) meses
após Termo de Início da Obra.

9 – ALTERA-SE a descrição  do item 8.6 do edital e INCLUI-SE  na
minuta  de  Contrato  CLÁUSULA  –  DA  SUBCONTRATAÇÃO,   passando  a
vigorar com a seguinte redação: 

8.6 - Em caso de eventual  aceitação  pela  Fiscalização  da
Obra, de subempreitada para executar parte da obra, de acordo
com Artigo 72 de Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.1993,  o
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subempreiteiro deverá ter a mesma qualificação do contratado
e  cumprir  as  mesmas  obrigações  legais.  A  expedição  de
certidão pela execução da obra será feita em nome de quem
efetivamente realizar os serviços.

8.6.1  –  Os  serviços  passíveis  de  subcontratação,  são:
Serviços de   drenagem urbana; serviços de escavação de rocha
com emprego de explosivos; serviços de sinalização viária. 

8.6.2  –  A  subcontratada,  deverá  apresentar  a  seguinte
documentação:

8.6.2.1 – Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual
b) 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;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis,
acompanhado de prova de diretoria em exercício;
d)  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;

8.6.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)  prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas
Jurídicas – CNPJ;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual
e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do  licitante,  ou  outra
equivalente, na forma da Lei;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social ( INSS
– Conjunta Federal ) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
e)  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão ne-
gativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovado pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943. (CNDT).

8.6.2.3 - Qualificação Econômico-Financeira:
a)Certidão  Negativa de Falência e Concordata, emitida pelo
Distribuidor do Foro na sede da Empresa, a não mais de 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data de recebimento das
propostas. 

 
8.6.2.4 - Declaração assinada por Diretor ou Representante
Legal  da  Empresa,  devidamente  identificada,  nome  e
qualificação,  e-mail,  telefones,  em  papel  timbrado,  sem
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rasuras entrelinhas ou emendas, de que não emprega menores,
nos termos do  Decreto Federal n.º 4358, de 05 de setembro de
2002, conforme modelo anexo.

 
8.6.2.5  –  Atestado  de  Capacidade  Técnica,  fornecido  por
pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a
empresa tenha sido contratada para a prestação de serviços
similares  aos  subcontratados,  referindo-se  a  serviços  já
concluídos e deverá dispor sobre a prestação satisfatória dos
citados serviços;

8.6.2.6 – Declaração de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte, assinada por representante legal e
por contador ou técnico contábil da empresa. 

8.6.2.7  –  Declaração  apresentada  pela  Licitante
vencedora/contratada (conforme modelo Anexo V do edital), sob
pena da lei, de que se responsabilizará  pela subcontratação
com  total  cumprimento  das  determinações  contidas   neste
edital, assinada pelo representante legal, caso subcontratar
os serviços permitidos.  

8.6.2.8  –  Pela  subcontratação  de  serviços  não  permitidos
será aplicada a penalidade de multa na razão de 5% (cinco por
cento)  sobre  o  valor  global  da  proposta,  e  no  caso  de
reincidência   será  rescindido  o  contrato  e/ou  imputada  a
CONTRATADA a pena prevista no art. 87, II, da Lei Federal n.º
8.666/93, de 21 de junho de 1993,pelo prazo de até 24 (vinte
e quatro) meses.

10 - INCLUI-SE como Anexo ao Edital  Declaração de Disponibilidade
Referente aos Serviços Subcontratados, conforme modelo anexo a este
edital de alteração. 

11 - INCLUI-SE mais uma data para visita técnica em 28.11.2019, às
14 horas, conforme item 1.1 do Edital. 

12 -  ALTERA-SE a data de abertura do certame, passando a ser: 
Data de abertura: 05.12.2019.
Horário: 14:00 horas. 

Os demais itens da licitação permanecem inalterados. 
  
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações

e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone
(54) 3282 5100 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br  .  

Canela, RS, 31 de outubro de 2019.

Constantino Orsolin
  Prefeito de Canela 
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MODELO 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE 

AOS SERVIÇOS SUBCONTRATADOS

AO MUNICÍPIO DE CANELA/RS

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ___/2019

(Razão  Social  da  Licitante)

______________________________________,  pessoa  jurídica  de

direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ___________________,

com sede,  na __________________________________, município de

_____________________,  por  meio  de  seu  Diretor  Responsável

Legal, DECLARA, sob as penas da lei, que se responsabilizará

pela execução dos serviços contratados, com total cumprimento

das  determinações  contidas  no  edital

(modalidade)___________________.

Os serviços subcontratados serão:

( ) Serviços de drenagem urbana

( ) Serviços de escavação de rocha com emprego de explosivos

( ) Serviços de sinalização viária

______________, ____, ______________________ DE 2019.

Nome  completo e assinatura do  representante legal da empresa
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