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  RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2018 

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA  

RUA ABÍLIO FIGUEIREDO PAZ 

Processo: 18.503  

 

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, no uso de suas atribuições legais, 

retifica o Edital da Tomada de Preço nº 05/2018, nos itens abaixo relacionados:  

 

1 - DA NOVA DATA DE ABERTURA: 

Data de abertura da licitação: 09/11/2018 ás 8h30min  

Limite para impugnação: 06/11/2017 até às 13 horas 

 

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ – RS, através do seu Prefeito, Sr. CARLOS AUGUSTO BRUM DE 

SOUZA, informa a todos os interessados, que dará início às 8h30min do dia 09 de novembro de 2018, na Sala de 

Licitações, situada na Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – Centro Administrativo Municipal, ao procedimento 

licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 05/2018, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei 

Federal 8.666/93, suas alterações posteriores, e pelas demais condições fixadas neste edital, às quais os interessados 

devem submeter-se sem quaisquer restrições. 

 

3 - DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

3.1. Os envelopes contendo a documentação com a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e 

PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até às 8h30min do dia 09 de novembro de 2018, 

na sala de licitações do Centro Administrativo, localizado na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

7.1.4. Os proponentes interessados na autenticação de cópias, por funcionário da unidade que realiza a licitação, 

deverão solicitar a autenticação até às 8h20min do dia 09/11/2018, comparecendo ao Setor de Licitações da 

Prefeitura de Tupanciretã com as cópias e os documentos originais. 

 

2 – DAS RETIFICAÇÕES 

2.1 A 1ª retificação é ao sub-item 1.1 da descrição do objeto do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 

 

1 – DO OBJETO 
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1.1. É objeto da presente licitação a prestação de serviço para execução de pavimentação com pedras irregulares 

(revestimento poliédrico), da Rua Abílio Figueiredo Paz, no Bairro Moraes, com área total de 3.548,17 metros 

quadrados de pavimentação, em regime de empreitada global, observando as etapas de serviços preliminares, 

materiais, equipamentos, execução dos serviços e placas de sinalização e logradouro, passeios públicos, rampas de 

acessibilidade e faixas de segurança, obedecendo as especificações do Memorial Descritivo, Orçamento, 

Cronograma Físico Financeiro e as Plantas, parte integrante do edital. 

 

1.1.1 A execução do passeio público (calçada) e das rampas de acessibilidade deverão ser feitas conforme 

especificações do item 7 do Memorial Descritivo e 1.3 do Orçamento, sendo: 

 

a) A execução do passeio (calçada) e rampas de acessibilidade deverá ser em concreto moldado “in loco” com 

espessura de 6,00 cm; 

 

b) A metragem do passeio (calçada) é de 873,02 metros quadrados e das rampas de acessibilidade é de 232,14 metros 

quadrados, constantes do item 1.3.3 e 1.3.4 do orçamento, respectivamente.  

 

2.2 A 2ª retificação é ao sub-item 7.2.3.1 da lista de Documentos relativos a Qualificação Econômica-Financeira 

do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 

 

7.2.3. Documentos relativos a Qualificação Econômico-Financeira: 

 

7.2.3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na forma abaixo 

discriminada, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios: 

 

 Em se tratando de Sociedade Civil ou Comercial, o balanço deverá ser apresentado por cópia do Livro Diário 

da empresa, devidamente registrado pelo órgão competente com os Termos de Abertura e Encerramento e 

assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também pelo 

contador, constando nome completo e registro profissional; 

 

 No caso específico de Sociedade por Ações, o balanço deverá ser apresentado em publicação no diário 

Oficial do Estado; 

 

 Em se tratando de Microempresas (ME) ou de empresas de Pequeno Porte (EPP), consideradas como tais 

àquelas que apresentarem em seu CNPJ, no campo relativo ao nome empresarial, a anotação (ME) ou (EPP), 

o balanço poderá ser substituído por Declaração Anual Simplificada de Rendimentos e Informações, em 

modelo simplificado, aprovado pela Secretaria da Receita Federal; 
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 Para empresas constituídas durante o exercício corrente, que ainda não tenham transcorrido o prazo para 

apresentação dos resultados do primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômica-

financeira por meio de apresentação de BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA, devidamente 

assinado pelo profissional contábil e pelo(s) representante(s) legal(ais) da empresa. 

 

7.2.3.2 Comprovar perante Certidão da Junta Comercial capital social igual ou superior a 10 % do valor estimado 

do contrato, relativamente à data da apresentação da proposta. 

 

7.2.3.3 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida no domicílio ou sede da pessoa jurídica, (caso 

não contenha validade, não será aceita com data de emissão superior a sessenta dias). 

 

2.3 Para maior clareza e objetividade ao edital, faz-se a 3ª retificação ao sub-item 7.1.10 do Edital, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 

7.1.10. A empresa interessada em participar da presente licitação deverá se cadastrar e/ou atualizar o cadastro até o 3º 

dia anterior ao da abertura dos documentos e da proposta, com apresentação dos documentos abaixo relacionados: 

 

a) Documentos relativos à habilitação jurídica – item 7.2.1 do edital 

b)|Documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista – item 7.2.2 do edital 

c)|Documentos relativos a Qualificação Econômico-Financeira – item 7.2.3 do edital 

 

As demais cláusulas e condições do edital da Tomada de Preço nº 05/2018 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 19 de outubro de 2018. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 

Prefeito de Tupanciretã/RS 

 

 

                Visto 

          Em 19/10/2018 

         

________________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 
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