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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

Processo Administrativo licitatório nº 117/2019 

Edital de Concorrência nº 03/2019 

  

O município de Seberi-RS, comunica que foi retificado o edital de Concorrência nº 01/2019, 

acima referido, sendo alterado item 3.4 (qualificação técnica) e Anexo II Minuta de 

Contrato, passando a vigorar com as seguintes alterações: 

 

-Onde lê-se 

 
3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Certidão atualizada de registro da empresa e do responsável técnico na área de 

Engenharia Civil no CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do 

Rio Grande do Sul, ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, com prazo de 

validade em vigor. 

a.1) Em sendo a empresa licitante registrada no CREA ou CAU de outro Estado, esta 

ficará obrigada a visar o seu registro no CREA ou CAU do Estado do Rio Grande do Sul.  

 b) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da 

empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 

que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado.  

Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde 

proporcionalidade entre a área executada e o período utilizado para tanto. 

c) Licença de Operação (LO) da Usina de Asfalto a Quente, emitida por órgão competente 

e em vigor, que comprove ter as mesmas condições de atender a obra. Se a Usina não for de propriedade 

da licitante, deverá ser apresentada uma declaração de disponibilidade específica para esta licitação, 

assinada pelo proprietário da Usina, que está atenderá o objeto contratual, com firma reconhecida em 

Cartório, devendo ser anexada a respectiva Licença de Operação (LO) emitida pelo órgão competente e 

em vigor. 

d) Declaração de que a empresa cumpre e cumprirá com a legislação e normas do 

Ministério do Trabalho. 

e) Comprovação de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para execução da obra e o cumprimento das obrigações objeto desta Licitação (Atestado de Visita, 

conforme anexo IV do edital). 

f) Termo de garantia da obra (mínimo 5 anos). 

 

- Leia-se 

 
3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Certidão atualizada de registro da empresa e do responsável técnico na área de 

Engenharia Civil no CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do 

Rio Grande do Sul, ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, com prazo de 

validade em vigor. 

a.1) Em sendo a empresa licitante registrada no CREA ou CAU de outro Estado, esta 

ficará obrigada a visar o seu registro no CREA ou CAU do Estado do Rio Grande do Sul.  

b) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da 

empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 

que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado.  
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Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde 

proporcionalidade entre a área executada e o período utilizado para tanto. 

c) Declaração de que a empresa cumpre e cumprirá com a legislação e normas do 

Ministério do Trabalho. 

d) Comprovação ou Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para execução da obra e o cumprimento das obrigações objeto desta Licitação 

(Comprovação: Atestado de Visita, conforme anexo IV do edital). 

e) Termo de garantia da obra (mínimo 5 anos). 

 

 

ANEXO II, MINUTA DE CONTRATO: 

 

- Onde Lê-se 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

10.1 A vencedora será responsável pela matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, 

bem como pelo devida anotação da responsabilidade técnica – ART ou registro de responsabilidade 

técnica – RRT de execução junto ao respectivo conselho profissional. 

10.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, 

bem como as normas de segurança do trabalho. 

10.3 A vencedora deverá executar a obra observando rigorosamente as normas estabelecidas nas 

especificações técnicas que integram todo o projeto de engenharia, bem como garantir a qualidade de 

todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações nele contidas, 

sempre acompanhada de seu responsável técnico, o qual deverá fiscalizar os serviços diariamente, 

observando fielmente o projeto básico/executivo, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao 

cronograma de execução, e os termos da sua proposta. 

10.4 A vencedora deverá acompanhar através de seu técnico responsável, a fiscalização dos serviços junto 

a equipe técnica do Município, sempre quando solicitada e agendada. 

10.5 A vencedora deverá dar início a obra logo após assinatura do Contrato Administrativo e a Ordem de 

Serviço para execução da obra, expedida pela autoridade Competente. 

10.6 No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, em uma das 

modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do contrato. 

 

- Leia-se 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

10.1 A vencedora será responsável pela matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, 

bem como pelo devida anotação da responsabilidade técnica – ART ou registro de responsabilidade 

técnica – RRT de execução junto ao respectivo conselho profissional. 

10.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, 

bem como as normas de segurança do trabalho e também de Meio Ambiente, como a emissão de licenças 

ambientais pertinentes ao ramo de atividade, quando for o caso, junto a órgãos fiscalizadores e/ou 

normativos. 

10.3 A vencedora deverá executar a obra observando rigorosamente as normas estabelecidas nas 

especificações técnicas que integram todo o projeto de engenharia, bem como garantir a qualidade de 

todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações nele contidas, 

sempre acompanhada de seu responsável técnico, o qual deverá fiscalizar os serviços diariamente, 
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observando fielmente o projeto básico/executivo, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao 

cronograma de execução, e os termos da sua proposta. 

10.4 A vencedora deverá acompanhar através de seu técnico responsável, a fiscalização dos serviços junto 

a equipe técnica do Município, sempre quando solicitada e agendada. 

10.5 A vencedora deverá dar início a obra logo após assinatura do Contrato Administrativo e a Ordem de 

Serviço para execução da obra, expedida pela autoridade Competente. 

10.6 No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, em uma das 

modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do contrato. 

 

 

 As demais descrições, assim como a data de recebimento dos envelopes, continuam inalteradas. 

 

 

 Seberi-RS, 12 de novembro de 2019. 

 

 

 

Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal 


