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Porto Alegre, 19 de março de 2021. 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA 

Departamento de Suprimentos do Município 

Rua Dona Carlinda, nº 455 

CANELA - RS 

licitacoes@canela.rs.gov.br 

 

Referência:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

    

ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

 

Prezados Senhores: 

 

 

SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

90.318.338/0001-89, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, sito à Rua Sérgio Jungblut 

Dietrich, 1.200, Bairro Sarandi, empresa pertencente ao GRUPO SULTEPA, neste ato 

representada por seu representante abaixo assinado, interessada em participar do 

referido certamente licitatório e em conformidade com o item 2.1 do Edital em epígrafe, 

vem à presença de V.Sa. solicitar esclarecimentos sobre o referido certame, conforme 

descrito a seguir: 

 

1. Entendemos que a firma em cartório nas declarações pode ser substituída por 

assinatura com certificado digital. Está correto o entendimento? 

2. Entendemos que o BDI a ser apresentado é o composto pela licitante, sem estar 

limitado ao BDI utilizado no orçamento base. Está correto o entendimento? 

3. A possível subcontratação prevista no item 10.6 do Edital será tratada durante a 

execução do contrato, não havendo qualquer necessidade ou tratamento durante a 

licitação. Está correto o entendimento? 

 



 
 

 
Escritório Central: Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 1200, Bairro Sarandi, Porto Alegre. RS - Brasil . CEP 91060-410. Tel: (51) 3214 1200. 

GRUPO SULTEPA 
www.sultepa.com.br 

 

4. O item 10.6.2.5 do Edital exige apresentação de atestado de capacidade técnica 

para o eventual subempreiteiro, caso haja interesse da licitante em 

subcontratação durante a execução do contrato. Entendemos que tal exigência não 

pode prosperar, pois o próprio Edital no item 10.6.2.7 exige a apresentação de 

declaração pela licitante vencedora se responsabilizando pelos serviços da 

eventual subcontratada? Está correto o entendimento? 

“10.6.2.7 – Declaração apresentada pela Licitante vencedora/contratada 

(conforme modelo Anexo V do edital), sob penas 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.” 

 

5. Não encontramos no Edital o Anexo V mencionado no item 10.6.2.7, entendemos 

que poderemos utilizar um modelo próprio. Está correto o entendimento? 

 

6. O item 10.6.2.6 exige da eventual subempreiteira, declaração de enquadramento 

como microempresa. A maioria dos serviços citados no item 10.6.1 não são 

executados por microempresas, devendo tal exigência ser desconsiderada e 

poderão tais serviços serem executados por empresas de qualquer porte. Está 

correto o entendimento? 

 

7. Haja vista os constantes aumentos nos insumos da cadeia produtiva, de modo 

especial os derivados de petróleo, o aço e o cimento, tendo como razões principais 

a pandemia da COVID19 e a alta do dólar, em análise da planilha do orçamento 

base do Edital, verificamos que seus preços estão referidos a Out/20. Como o 

Edital em seu item 7.1 prevê a desclassificação de empresa que apresente preço 

superior ao orçado, ou seja, deverá apresentar sua proposta na mesma data base 

do orçamento referencial, entendemos que um ano após a referida data base 

(Set/21), os valores contratuais serão reajustados com base nos índices setoriais 

da FGV para obras rodoviárias, em conformidade com o determinado na Lei 

8.666/93 que rege o Edital e o futuro contrato. Está correto nosso entendimento? 
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“7.1 –

valor

se nesse cômputo o

“7.2 

desconformidade com o edital, bem como preços superest

inexequíveis.

 

Em razão do acima exposto, solicitamos 

resposta aos referidos questionamentos

 

Sem mais, 

 

Atenciosamente 
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– Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não exceda o 

valor estimado pelo Município na Planilha Orçamentária Global, incluindo

se nesse cômputo o BDI.” 

7.2 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem e

desconformidade com o edital, bem como preços superest

inexequíveis.” 

Em razão do acima exposto, solicitamos a gentileza de V.Sa. 

questionamentos. 

 

SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
José Luiz Menezes da Silva

Gerente Comercial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-410. Tel: (51) 3214 1200. 

Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não exceda o 

mado pelo Município na Planilha Orçamentária Global, incluindo-

cadas as propostas que apresentarem em 

desconformidade com o edital, bem como preços superestimados ou 

V.Sa. na mais célere 

 

SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 
José Luiz Menezes da Silva 

Gerente Comercial 
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