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ERRATA - CONCORRÊNCIA nº 024/2019 

 
No item 7-DA PARTICIPAÇÃO, subitem 7.2, do Edital: 
 
Onde se lê: 
7.2 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 
 

7.2.1 - Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
7.2.2 - Impedidas de licitar, contratar, transacionar com Administração Pública ou qualquer de seus 
órgãos descentralizados; 
7.2.3 - Enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
7.2.4 – Reunidas em consórcio. 

 
Leia-se: 
7.2 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 
 

7.2.1 - Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
7.2.2 - Impedidas de licitar, contratar, transacionar com Administração Pública ou qualquer de seus 
órgãos descentralizados; 
7.2.3 - Enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.3 – Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as 
condições previstas no art. 33 da Lei 8.666/93 c/c art. 37 da Lei Municipal nº 4.484/92, devendo ser 
apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, sendo a LÍDER, necessariamente empresa de CONSTRUÇÃO CIVIL 
atendendo as condições estabelecidas neste Edital: 

7.3.1 – Os consorciados deverão apresentar, além dos documentos exigidos, compromisso de 
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular, discriminando a empresa 
líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado 
pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do 
contrato dela eventualmente decorrente; 

 

7.3.2 – Para prova de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista, cada 
consorciado deverá apresentar os documentos exigidos nos subitens 11.1 e 11.2; 

 

7.3.3 – Para prova de qualificação técnica, cada consorciado deverá apresentar os documentos 
indicados no item 11.4 Quanto às qualificações técnico-profissional e operacional, exigidas no 
subitem 11.4.2, serão admitidos simples somatório dos acervos de cada consorciado para 
atendimento do Edital; 

 

7.3.4 – Para prova de qualificação econômico-financeira, cada consorciado deverá apresentar os 
documentos exigidos no item 11.3. Da mesma forma, cada consorciado deverá apresentar a 
certidão negativa de falência ou recuperação judicial indicado no subitem 11.3.4;  

 

7.3.4.1 – Em relação ao resultado da DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA (DFL), a 
Comissão analisará os valores apresentados por cada consorciado e considerará, para efeito 
de habilitação, seu somatório, proporcionalmente a participação de cada empresa na 
constituição do consórcio. Não importará em desclassificação/inabilitação do consórcio a 
apresentação, por qualquer das empresas dele participantes, resultado inferior ao 
requerido, desde que, proporcionalmente, o consórcio tenha atingido a DFL total; 

 

7.3.5 – As declarações previstas nos subitens 11.5.1 e 11.5.2 deverão ser apresentadas por cada 
consorciado;  

 

7.3.6 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 
objeto licitado, até sua aceitação definitiva;  
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7.3.7 – Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou 
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe. Em 
qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação da SUCOP, visando 
manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original; 

 

7.3.8 – Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se 
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará 
denominação própria diferente da de seus integrantes;  

 

7.3.9 – Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato 
eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por 
quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo 
fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além dos 
dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem; 

 

7.3.10 - O consórcio, se vencedor do certame, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação do resultado final no Diário Oficial do Município, para formalizar a constituição do 
consórcio 

 

7.3.11 – Fica impedida a participação de empresa consorciada, através de mais de um consórcio 
ou isoladamente;  

 

7.3.12 - A inabilitação ou desclassificação de qualquer consorciado acarretará os referidos efeitos 
ao respectivo Consórcio. 

 

 

No item 11- ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, fica incluído o subitem 
11.1.5:  

11.1.5 - Em se tratando de Consórcio, Termo de compromisso público ou particular de constituição, 
celebrado de acordo com os termos deste Edital. 

 

No item 11.4 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica, fica incluído o 
subitem 11.4.5:  
 

11.4.5 - Em caso de consórcio os itens das parcelas de relevância poderão ser atendidos 
individualmente por qualquer uma das empresas consorciadas. 

 

No item 20 – Do Pagamento, fica incluído o subitem 20.6:  
 

20.6 - No caso de consórcio, os pagamentos serão realizados diretamente a este, não sendo permitido 
pagamentos diretamente às empresas que o integram. 

 
 

DO ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 
CLÁUSULA NONA  – DO PAGAMENTO, fica incluído o subitem 9.6:  

 
9.6 - No caso de consórcio, os pagamentos serão realizados diretamente a este, não sendo permitido 
pagamentos diretamente às empresas que o integram. 

 
 
Em, 02/12/2019 
COPEL/SUCOP 


