
EDITAL N° 190/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2018

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o Edital  de Pregão 
Presencial n° 115/2018, retificado pelo Edital 161/2018, o qual tem por objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada  na  prestação de serviços  de vigilância  armada para as  dependências  da UPA – 
Unidade  de  Pronto  Atendimento  –  de  Tramandaí,  EXCLUINDO os subitens nº  7.1.11  e  7.1.15 –  Da 
Documentação Complementar, do item 7 – DA HABILITAÇÃO; ALTERANDO o subitem 7.4, do item 7 – DA 
HABILITAÇÃO; REORDENADO os subitens Da Documentação Complementar e Da Documentação Sócio-
Econômica, do item 7 – DA HABILITAÇÃO, todos do Edital e DESIGNANDO nova data para o certame.

EXCLUI-SE:

(...)

7 - DA HABILITAÇÃO:

(…)

Da Documentação Complementar

7.1.11 – Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul 
– CRA - RS, com prazo de validade vigente.

(…)

7.1.15  –  Alvará   licença  de  localização  e  funcionamento  do  município  sede  da  empresa;  conforme 
estabelece  a  lei  n°  7102,  de  20/06/1983,  regulamentada  pelo  decreto  n°  89.056,  de  24/11/1983  e 
Portaria/DPF/MJ n° 387, de 28/08/2006.

(...)

ALTERA-SE:

(...)

7 - DA HABILITAÇÃO:

(…)

7.4  - À exceção das Certidões Negativas Federais, cujo próprio teor informa que são válidas tanto para 
matriz  quanto  para  filiais, bem  como  da  documentação  sócio-econômica,  desde  que  a  licitante 
apresente  uma escrituração centralizada, todos  os  documentos  exigidos  nesta  licitação  deverão  ser 
pertinentes à razão social que ora se habilita, ou seja, ao mesmo CNPJ.

(...)

LEIA-SE:

(…)

Da Documentação Complementar
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7.1.11 - Apresentação de atestado ou certidão de capacidade técnica expedido por órgão público Federal, 
Estadual ou Municipal, ou por empresa pública ou privada, comprovando a execução, plena e adequada, 
de atividades semelhantes, pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto deste 
Edital.

a)  O subitem nº 7.1.11 será analisado pela Procuradoria Geral do Município, em diligência encaminhada 
pelo (a) Pregoeiro (a), após a sessão licitatória, e o parecer emitido será anexado ao processo licitatório.

b) Parcela de maior relevância para avaliação da capacidade técnica:

I) Prestação de serviços de vigilância armada. 

7.1.12 – Licença GSVG (Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guarda – BM) em nome da empresa;

7.1.13 -  Alvará de Funcionamento expedido pela Polícia Federal, conforme Portaria nº 3.233/2012 expedida 
pelo MJ - Departamento de Polícia Federal, em 10 de dezembro de 2012 ;

Da Documentação Sócio Econômica

7.1.14 – As empresas deverão apresentar somente um dos documentos exigidos entre os subitens 7.1.14.1 
e 7.1.14.3.

7.1.14.1  -  Balanço  Patrimonial  e  demonstração  contábil  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e 
apresentados  na  forma  da  Lei,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  podendo  ser 
atualizado  pelos  índices  oficiais  quando  encerrado  a  mais  de  3  meses  da  data  da  apresentação  da 
proposta.

a) O documento deverá ser apresentado com a cópia autenticada das páginas do livro diário onde estiverem 
registrados o termo de abertura e de encerramento, as demonstrações contábeis e as notas explicativas do  
último exercício social e parecer de auditoria, quando as demonstrações contábeis da entidade tiverem sido 
auditadas.

Índices de Liquidez Fórmula Mínimo
Liquidez Corrente ILC=      AC    

           PC
1,0

Liquidez Geral ILG=   AC + RLP 
          PC + PNC 

1,0

7.1.14.2  - Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitante, expedido pela CAGE (Contadoria e 
Auditoria - Geral do Estado), conforme Decreto Estadual n° 36.601/96 e IN CAGE n° 02/96, com período de 
validade vigente.

a) Caso a licitante opte por apresentar o documento referido no subitem nº 7.1.14.2 este não dependerá de 
análise do Contador nomeado pelo Município.

7.1.14.3 –  Escrituração Contábil Digital (ECD) juntamente com o Balanço Patrimonial, do último exercício 
social exigível,  acompanhado dos termos de abertura e encerramento (relatório gerado pelo SPED com 
status “Autenticado”) e recibo de entrega  de livro digital junto à Receita Federal.

I) Os subitens nº 7.1.14.1 e 7.1.14.3 serão analisados pelo Contador nomeado pelo Município, em diligência 
encaminhada pelo Pregoeiro, após a sessão licitatória, e o Parecer emitido pelo profissional será anexado 
ao processo licitatório.

7.1.15 – Certidão Negativa em Matéria Falimentar, Concordatária e de Liquidação Judicial e Extrajudicial ou 
de Recuperação Judicial com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.

a) As empresas que, comprovadamente, através de Certidão exigida no subitem anterior, se encontrarem 
em  Recuperação  Judicial,  não  estarão  isentas  da  apresentação  de  todos  os  documentos  fiscais  e 
trabalhistas exigidos nesta licitação.

(...)

Em razão desta retificação, alteram-se as datas dos subitens 15.1 e 15.5, “b”, do Edital para o 
dia 26/09  /2018 às 19hs  , agendando-se o certame para o dia 01/10  2018 às 13h30  min  .  
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Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 115/2018, retificado pelo Edital nº 
161/2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 12 de setembro de 2018.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal
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