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Assunto: 

Emissão: 

26/02/2021
Cadastro: 

26/02/2021
Situação: 

ARQUIVADO

PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

Objeto: CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO DA
COMUNIDADE DA SALETE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Descrição: 

Prezado Rodrigo, 
Encaminho protocolo para análise de Tomada de Preços 02/2021. 
Certame em 10/03/2021
Limite para impugnação em 03/03/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA
CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DA
SALETE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 

Observações: 

Documentos

Tipo: Data: Situação: Observação: 
Outros 01/03/2021 Inclusão 001 EDITAL E ANEXOS
Outros 01/03/2021 Inclusão 002 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Ofício 01/03/2021 Inclusão 003 OFICIO FIS-CAU-RS-005-2021 - PM NOVA PALMA
E-mail 01/03/2021 Inclusão 004 E-MAIL IMPUGNAÇÃO RESTRIÇÃO
E-mail 01/03/2021 Inclusão 005 RECUSA RECEBIMENTO
E-mail 01/03/2021 Inclusão 006 E-MAIL ENVIADO PELO GMAIL
Outros 05/03/2021 Inclusão 007 REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

Movimentos
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26/02/2021 26/02/2021 FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS
01/03/2021 01/03/2021 FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS REG-POA-FISC-MR 2 e 4 - Regional Porto Alegre

(Fiscal das microrregiões 2 e 4) - RS
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Detalhes do movimento 

Usuário:

Luciane Delgado Capitão
Número passo:

1

Data cadastro: 

26/02/2021
Hora passo: 

15:58:59
Origem: 

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Destino:

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Descrição: 

Prezado Rodrigo, 
Encaminho protocolo para análise de Tomada de Preços 02/2021. 
Certame em 10/03/2021
Limite para impugnação em 03/03/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA
CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO 
DA COMUNIDADE DA SALETE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA - LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES 

 
O Prefeito Municipal de NOVA PALMA/RS, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 10/03/2021, na 
sala da Secretaria Municipal de Administração desse município, se reunirá a Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.° 6.679 de 23 de outubro de  2018, 
com a finalidade de abrir e processar os envelopes referentes à TOMADA DE PREÇOS Nº 
02/2021, gerada pelo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2021, cujo objetivo é receber 
propostas do tipo Menor Preço Global para o objeto abaixo descrito. Poderão participar as 
empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que se enquadram na LC 123/2006 e 
suas alterações, e que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até 
o dia 05/03/2021, às 17:00 horas, no setor de Licitações e Contratos, na sala da Secretaria 
Municipal de Administração. 
 
1. OBJETO: 
Constitui objeto da presente Licitação a Contratação global de empresa para construção 
de piso de concreto no ginásio da comunidade da Salete, no interior deste município.  

1.1. Serão usados recursos próprios, conforme o constante na informação 
contábil, e presente nos autos do processo; 

1.2. A descrição da obra e dos materiais estão previstos no Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária e Planta Baixa, partes integrantes deste Edital, os quais deverão ser 
rigorosamente atendidos. 

1.3. O local da execução dos serviços encontra-se, aproximadamente, a 25 Km de 
distância, a noroeste da sede do município. 
 
 2. DO CADASTRO: 
2.1. Somente poderão participar deste certame, as empresas enquadradas na LC 123/2006 
e suas alterações (ME e EPP). 
 
2.2. Para efeitos de cadastramento, as empresas enquadradas no item anterior, 
interessadas em participar, deverão apresentar, até o dia 05/03/2021, os seguintes 
documentos: 
2.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) Cédula de identidade do proprietário e/ou dos diretores da empresa; 

b) Registro Comercial no caso de empresa individual, devidamente cadastrado no órgão 
competente; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
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d) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
2.2.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) CNPJ - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Certidão negativa conjunta de regularidade com a Fazenda Federal; 
c) Certidão negativa Municipal sede do licitante; 
d) Certidão negativa da Fazenda Estadual; 
e) Certidão regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Certidão de registro no órgão competente da empresa (se não for cadastrada no 
RS, deverá ter o visto do órgão competente do RS); 
g) Certidão de registro no órgão competente do responsável técnico (se não for 
cadastrada no RS, deverá ter o visto do órgão competente do RS); 
h) Certidão negativa de falência ou concordata com vencimento máximo de 60 dias. 
i) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
j) Alvará de Localização da Sede da Empresa Licitante. 

 
2.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes. 
b) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo setor de engenharia do 
município, sendo que a visita deverá ser realizada por um dos responsáveis técnicos 
da empresa licitante, para que tomem conhecimento de todas as informações. Esta 
visita deverá ser agendada com o engenheiro Guilherme Simões Pires, no setor de 
engenharia; 
c) Cópia autenticada em cartório ou por funcionário público do setor de licitações e 
contratos do órgão realizador da licitação, do registro no CREA do engenheiro 
responsável pela empresa licitante. 

 
2.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da legislação contábil (devidamente registrado no 
órgão competente), e que comprovem a boa situação financeira da empresa.  

 
2.2.5. Os documentos constantes dos itens 2.1 à 2.4 poderão ser apresentados em original 
ou cópia autenticada por tabelião ou por servidor Municipal do setor de licitações.  
 
3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
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3.1. Os documentos necessários para habilitação e as propostas serão recebidas pela 
Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) 
envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para 
o que sugere - se a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021. 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

AO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021. 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 
3.2 PARA HABILITAÇÃO O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR: 
NO ENVELOPE 01: 

a) Cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral), mais a cópia dos documentos cujo 
prazo de validade não tenha expirado. 
b) se o proponente se fizer representar, deverá apresentar carta de credenciamento, 
autenticada em cartório conforme Anexo II ou procuração autenticada em cartório, 
com poderes para a prática de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para 
renunciar aos prazos recursais. 
c) Declaração Única, conforme o Modelo do Anexo III deste edital; 
e) Declaração da empresa informando o código CNAE que representa a sua atividade de 
maior receita. 

 
      OBS: Os documentos constantes no envelope n° 01 deverão ser apresentados em 
originais, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município de Nova 
Palma ou publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
NO ENVELOPE Nº 02: 

a) Proposta financeira datada, com o discriminativo de Preços unitários nos moldes da 
Planilha de Orçamento Global (ANEXO IV deste edital), contendo o período de execução 
da obra em, no máximo 60 (sessenta) dias, rubricadas em todas as páginas e assinada na 
última, pelo representante legal da empresa, devendo estar incluídos todos os custos e 
encargos, inclusive os relativos ao transporte dos materiais; 

a.1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para 
sua entrega; 
a.2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório; 

 
3.3. A não apresentação dos documentos referentes ao item 3 deste edital, desclassificará 
a empresa participante em questão. 
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4. DO JULGAMENTO 
4.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço Global e o julgamento será realizado pela 
Comissão Permanente de Licitações. 
4.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 
44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 
4.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 
desempate, o sorteio. 
 
5.CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
5.1. A planilha orçamentária deverá ser apresentada em conformidade com a da 
engenharia anexas a este edital. 
5.2. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos fixados na Planilha 
Orçamentária, ou seja, superiores ao valor de R$ 58.187,69 (cinquenta e oito mil cento e 
oitenta e sete reais com sessenta e nove centavos). 
5.3. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 
este edital. 
 
6. DOS RECURSOS 
6.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 
incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
7. DO PRAZO E DA GARANTIA  
7.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 
convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
7.2. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então 
revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente 
a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 02 (dois) 
anos. 
7.3. O prazo de execução da obra será de 60 (sessenta) dias a contar da Ordem de serviços 
fornecido pelo setor de engenharia da CONTRATANTE. 
7.4. O objeto deste contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Código 
Civil Brasileiro, quanto a vícios ou defeitos do objeto, ficando o licitante vencedor 
responsável por todos os encargos decorrente disso.  
 
8. DAS PENALIDADES 
8.1. Multa de 3% (três por cento) sobre o montante não adimplido do contrato em caso de 
descumprimento das etapas do cronograma, exceto em casos justificados e ou em atraso 
de repasse; 
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8.2. Multa de 8% (oito por cento) sobre o correspondente ao saldo restante do contrato, 
no caso de reincidência no atraso das etapas, exceto em casos justificados e ou em atraso 
de repasse, sendo considerada inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 01 (um ano); 
8.3 Multa de 10 % (dez por cento) sobre o total do contrato no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 O pagamento será realizado de forma integral, ao final da obra, após apresentação das 
notas fiscais referentes aos serviços realizados e aos materiais utilizados. 
 
9.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei 
que regula a matéria. 
 
10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 
10.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.° 8.666-93, 
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, 
desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
11.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária:  
 
05 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 
05.02 - Secretaria Municipal de Obras e Órgãos Subordinados 
0104 - Lazer comunitário 
1.090 - CONSTRUÇÃO DE PRACAS DE RECREAÇÃO E ESPORTE 
44.90.51.00 (293) - Obras e Instalações 
44.90.51.99 (294) - Outras Obras e Instalações 
Fonte: 0001 - Recursos Livres 
 
12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições do presente edital. 
12.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do 
prazo e local estabelecidos neste edital. 
12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos. 
12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão Julgadora. 
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12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão 
admitidos à licitação os participantes retardatários. 
12.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 
cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na 
forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93. 
12.7 Fazem parte do presente Edital:   

ANEXO I -  Minuta do Contrato; 
ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III – Modelo de Declaração única; 
ANEXO IV – Planilha de Orçamento Global; 
ANEXO V – Memorial Descritivo; 
ANEXO VI – Planta Baixa; 

 
 13. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
A execução da obra deverá ter seu início em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão 
da ordem de serviços pela contratada, expedida pelo setor de engenharia sob pena de 
multa de 1% do total do contrato por dia de atraso, limitada em 30 dias (trinta), caso em 
que, não apresentada justificativa técnica, considerar-se-á rescindido de pleno direito o 
contrato, com as cominações legais.  
             
14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
14.1 A supervisão da execução desta obra e a autorização do pagamento das parcelas dos 
serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, que designa o Engenheiro 
Guilherme Simões Pires CREA/RS 201.367, como responsável. 
 
15. DAS QUESTÕES GERAIS 
15.1. Todas e quaisquer dúvidas relativas à execução do contrato, poderão serem sanadas 
pelo setor de engenharia ou pela Secretaria Municipal de Administração do município 
contratante. 
 
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Faxinal do 
Soturno/RS, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões 
oriundas deste edital de dos documentos que dele poderão advir. 
 
                  

Nova Palma/RS, 24 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 

_____________________ 
ANDRÉ LUIZ ROSSATO 
PREFEITO MUNICIPAL  

Este edital encontra-se juridicamente 
analisado e formalmente aprovado, nos 
termos do parágrafo único do artigo 38 da lei 
de licitações. 
 

_______________________ 
Maria Isabel Bezerra Branchi 

Procurador Jurídico 
OAB/RS nº 83.493 Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

CONTRATO DE PRETAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ALVENARIA QUE, 
ENTRE SI CELEBRAM, AS PARTES 
ABAIXO SUBSCRITAS. 

 
CONTRATO Nº ___/ 2021. 
 
 As partes Contratantes, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS, CNPJ nº 
88.488.358/ 0001-56, com sede na Av. Dom Érico Ferrari, 145, neste ato representado pelo 
seu prefeito municipal Sr. André Luiz Rossato, doravante denominado CONTRATANTE, e de 
outro lado _______________________, CNPJ nº ___________, com sede no município de 
____________, na rua ______________ doravante denominada CONTRATADA, firmam o 
presente Contrato em conformidade com a TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 39/2021 e Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos obrigações e responsabilidade das 
partes a seguir descritas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto da presente Licitação a Contratação global de empresa para construção 
de piso de concreto no ginásio da comunidade da Salete, no interior deste município. 

1.1. Serão usados recursos próprios, conforme o constante na informação contábil, 
parte integrante do referido Processo; 
1.2. A descrição da obra e dos materiais estão previstos no Memorial descritivo, 
Planilha Orçamentária e Plantas Baixa, partes integrantes deste Edital, os quais 
deverão ser rigorosamente atendidos. 
1.3. O local da execução dos serviços encontra-se, aproximadamente, a 25 Km de 
distância, a noroeste da sede do município. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
2.1. A execução do presente contrato será de acordo com o Edital da Referida TOMADA DE 
PREÇOS seus anexos, dentre eles, a Planta Baixa, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária e todos os documentos tais quais diretrizam a execução deste. 
 
2.2. A execução da obra deverá ter seu início em até 15 (quinze) dias após a emissão da 
Ordem de Serviços, expedida pelo setor de engenharia sob pena de multa de 1% do total 
do contrato por dia de atraso, limitada em 30 dias (trinta), caso em que, não apresentada 
justificativa técnica, considerar-se-á rescindido de pleno direito o contrato, com as 
cominações legais.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
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3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ _____ (________), 
sendo R$ ___________ (______) referente à mão de obra e _______ (_________) 
referente à material, totalizando o valor de R$ ____________ (______________). 
 
3.2. O pagamento será realizado de forma integral, ao final da obra, após apresentação das 
notas fiscais referentes aos serviços realizados e aos materiais utilizados. 
 
3.3. Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei 
que regula a matéria. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO 
4.1. O presente Contrato entra em vigor à partir da emissão da Ordem de Serviços, e ficará 
vigente por 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, fazendo-se 
necessário, para plena conclusão dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. As dotações que darão cobertura aos gastos provenientes deste contrato, são as 
seguintes: 
05 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 
05.02 - Secretaria Municipal de Obras e Órgãos Subordinados 
0104 - Lazer comunitário 
1.090 - CONSTRUÇÃO DE PRACAS DE RECREAÇÃO E ESPORTE 
44.90.51.00 (293) - Obras e Instalações 
44.90.51.99 (294) - Outras Obras e Instalações 
Fonte: 0001 - Recursos Livres 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
6.1. DOS DIREITOS: 
Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições 
avançadas e do CONTRATADO receber o valor ajustado na forma e nos prazos 
convencionados. 
 
6.2. DAS OBRIGAÇÕES: 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
- Efetuar pagamento ajustado; e 
- Dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato. 
 
Constituem obrigações do CONTRATADO: 
-  Prestar o serviço na forma ajustada; 
- Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus 
empregados; 
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- Manter durante a execução do contratado, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições e qualificações exigidas no Edital gerador deste 
Contrato; 
- Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem a 
execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
- Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
7.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa, previstos no art. 77 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XXI e XVII do art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido o termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 
8.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos, decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços 
pela contratante na forma que a mesma determinar.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
9.1. O CONTRATADO sujeita - se às seguintes penalidades: 

a) Multa de 3% (três por cento) sobre o montante não adimplido do contrato em 
caso de descumprimento das etapas do cronograma, exceto em casos justificados e 
ou em atraso de repasse; 
b) Multa de 8% (oito por cento) sobre o correspondente ao saldo restante do 
contrato, no caso de reincidência no atraso das etapas, exceto em casos justificados 
e ou em atraso de repasse, sendo considerada inexecução parcial do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
c) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o total do contrato no caso de inexecução 
total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

 
CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
10.1. A supervisão e fiscalização da execução da obra e deste contrato, bem como a 
autorização do pagamento das parcelas dos serviços, ficará a cargo da Secretaria Municipal 
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do Sr. Guilherme Simões Pires, Engenheiro do quadro de efetivos do município, como 
responsável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. Fica eleito o foro da comarca de Faxinal do Soturno/RS, excluído qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato. 
 
Estando as partes justas e acordadas, declaram total ciência das cláusulas aqui dispostas, 
concordam plenamente com o termos deste instrumento contratual, bem como com todas 
as cláusulas do edital gerador deste documento e o assinam, na presença de duas 
testemunhas abaixo firmadas. 

 
Nova Palma/RS, __ de _______ de 2021. 

               
 
____________________________ 
MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS 
CONTRATANTE 
 
 
 
____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 

1. ______________________  2. _______________________ 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF:      CPF: 

Esta minuta de contrato encontra-se 
juridicamente analisado e formalmente 
aprovado, nos termos do parágrafo único do 
artigo 38 da lei de licitações. 
 

_______________________ 
Maria Isabel Bezerra Branchi 

Procurador Jurídico 
OAB/RS nº 83.493 
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
A Empresa_______________________ credencia o(a) Sr.(a) _______________________, 
CPF_______________________, RG_____________________, como seu(ua) 
representante legal, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer 
atos relacionados a Tomada de Preços Nº 02/2021, assim como os específicos para 
rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, impugnações, recursos e 
assinar atas. 
 
                 
 

Local, em ___ de ________ de 2021.  
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do responsável legal pela empresa 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: AO REDIGIR O PRESENTE DOCUMENTO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR 
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA EMPRESA OU COM O CARIMBO DO CADASTRO NACIONAL DE 
PESSOAS JURÍDICAS – CNPJ. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO ÚNICA 
 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
CNPJ: 
(ENDEREÇO COMPLETO, COM CEP) 
TELEFONE:  
E-MAIL:  
 
A Licitante acima qualificada, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021, instaurado pelo MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS, DECLARA que: 

a) Declaração que cumpre plenamente os requisitos do Edital; 
b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
c) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame, sob as 
penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 
de suas esferas; 
e) Não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
f) Não integra seu corpo social, nem seu quadro funcional servidor público da ativa ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 
vedação disposta no Art. 18, XII da Lei 12.708/12. 

 
 
 
Por ser expressão da verdade, firma o presente. 
 

Local e data. 
 
 
 
______________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
OBSERVAÇÃO: AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR 
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA EMPRESA OU COM O CARIMBO DO CADASTRO NACIONAL DE 
PESSOAS JURÍDICAS – CNPJ. 
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ANEXO IV – PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL 
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ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBRA: Execução do piso em concreto polido. 
 
LOCAL: Quadra Poliesportiva da Comunidade da Salete – Interior de Nova Palma/RS. 
 
REGULARIZAÇÃO 
Antes do início da execução do piso a quadra deverá receber a devida regularização 
acompanhada da compactação. 
 
INSTALAÇÃO DA LONA PRETA e=150micra 
Após a regularização e compactação será instalado a Lona Plástica Preta com espessura de 
150 micra. 
 
TELA DE AÇO CA-60, Q92 
Acima da Lona será instalado tela de aço soldada nervurada, ca-60, q92, (1,48 kg/m²), 
diâmetro do fio = 4,2mm, espaçamento da malha de 15x15 cm. 

 
CONCRETO 30 MPA, USINADO 
Com a malha devidamente instalada e espaçada da lona, será executado o concreto de 
30Mpa, usinado, espessura de 8cm. 

 
ACABAMENTO POLIDO 
Para o acabamento final deverá ser aplicado endurecedor mineral a base cimentícia para 
piso de concreto recebendo o polimento com desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 
4 pás, motor a gasolina e potência 5,5 HP. 
 
Após a finalização deverá ser executado as juntas de dilatação em panos de 2x2m. O 
enchimento das juntas será aplicado quando terminada a cura e endurecimento do 
concreto e depois que os sulcos das juntas estiverem limpos e secos. 

      
 

Nova Palma, 18 de Fevereiro de 2021. 
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ANEXO VI – PLANTA BAIXA 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000121119 / 2021

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Data da Fiscalização: 26/02/2021

TIPO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA: ROTINA

DADOS DA ATIVIDADE FISCALIZADA: SEM ATIVIDADE VINCULADA

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURIDICA FISCALIZADA
Nome: MUNICÍPIO DE NOVA PALMA 

Logradouro: RODOVIA DOM ÉRICO FERRARI Nº: 145

Complemento: 2º ANDAR Bairro: CENTRO CEP: 97250000

Município: NOVA PALMA UF: RS

Telefone: e-mail: CPF/CNPJ: 88.488.358/0001-56

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Logradouro: AVENIDA DOM ÉRICO FERRARI Nº: 145

Complemento: 2º ANDAR Bairro: CENTRO CEP: 97250000

Município: NOVA PALMA UF: RS Latitude: -29.470728351328557 Longitude: -53.46648781216705

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Descrição: Em rotina de fiscalização de editais de licitações, observou-se em 26/02/2021 que o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 02/2021, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, possui como OBJETO a CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO
DE CONCRETO NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DA SALETE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, o que se enquadra no desempenho de atividades
técnicas atribuídas ao arquiteto e urbanista pela Lei 12.378/2010.

Apesar disso, no Edital, restringe a participação a profissionais engenheiros e empresas registradas no CREA. 

A seguir, os trechos nos quais se verificam a redação do conteúdo supracitado: 

"2.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes.
b) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo setor de engenharia do município, sendo que a visita deverá ser realizada por um dos
responsáveis técnicos da empresa licitante, para que tomem conhecimento de todas as informações. Esta visita deverá ser agendada com o
engenheiro Guilherme Simões Pires, no setor de engenharia;
c) Cópia autenticada em cartório ou por funcionário público do setor de licitações e contratos do órgão realizador da licitação, do registro no CREA do
engenheiro
responsável pela empresa licitante."

O recebimento das propostas ocorrerá no dia 10/03/2021, às 9: 00hs.

Impugnação enviada com assinatura digital em 26/02/2021 para os endereços adm2@novapalma.rs.gov.br, incialmente pelo e-mail do CAU e
posteriormente pela conta rodrigo-caurs@g-mail.com do fiscal (utilizado para logins no celular android), em virtude de bloqueios do e-mail da
Prefeitura. Por telefone no dia 01/03/2021 foi confirmado o recebimento do Ofício por Diovana, assessora do Sr. Márcio que estava responsável pelo
certame.

Considerando a inexistência de indícios de infração de exercício profissional no caso concreto e, já tendo sido adotada a providência cabível pela
Unidade de Fiscalização, ao impugnar administrativamente o referido edital, ARQUIVA-SE o presente relatório de fiscalização como "AÇÃO
ORIENTATIVA OU NORMATIVA".
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000121119 / 2021

Permanece a tramitação do processo de fiscalização através do Protocolo SICCAU nº 1265531.

NÃO FORAM CONSTATADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA DATA DA VISITA, PODENDO, A QUALQUER TEMPO, SER EFETUADA
NOVA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.

FORAM CONSTATADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ATIVIDADE TÉCNICA ACIMA IDENTIFICADA. CONFIRMAR A PROCEDÊNCIA
DE TAIS INDÍCIOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
(SICCAU) E, SE O CASO, LAVRAR NOTIFICAÇÃO PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

CAPITULAÇÃO DA POSSÍVEL INFRAÇÃO:
REGULARIDADE MEDIANTE REGISTRO DA ATIVIDADE TÉCNICA DESENVOLVIDA NOS DITAMES DA LEI N° 12.378/2010 E RESOLUÇÕES
DO CAU/BR OU DA LEI N° 5.194/1966 E RESOLUÇÕES DO CONFEA.

Rodrigo Jaroseski ( Matrícula: 001040 )
Assinatura do Agente de Fiscalização
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Ofício FIS-CAU/RS nº 005/2021 
 

 
Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2021. 

 
 
A Sua Excelência, 
André Luiz Rossato 
Prefeito Municipal,  
Prefeitura Municipal de Nova Palma,  
Av. Dom Érico Ferrari, 145 – 2º andar - Bairro Centro 
97250-000 | Nova Palma | Rio Grande do Sul 
gabinete@novapalma.rs.gov.br 

 

Assunto: Edital de Tomada de Preços 02/2021. 
 

1. O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - 
CAU/RS, Autarquia Pública Federal, criado pela Lei nº 12.378/2010, neste ato representado pelo 
Agente de Fiscalização Rodrigo Jaroseski, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela 
Portaria nº 18, de 19 de fevereiro de 2018, publicada na Seção nº 01, do Diário Oficial da União 
nº 34, de 20/02/2018, fl. 61, vem perante Vossa Excelência apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital 
da Licitação em epígrafe, com fulcro no art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, de acordo com as 
razões que seguem. 

DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 
2. A presente impugnação é adequada à espécie, porquanto visa corrigir vício de 
origem contido no instrumento convocatório, bem como é tempestiva, porque foi observado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, 
conforme disposição do art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 
3. Inicialmente, destaca-se que o CAU/RS, conforme dicção da Lei nº 12.378, de 31 
de dezembro de 2010, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 
de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da 
classe, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Diante 
disso, tendo encontrado ilegalidade no Edital em questão, requer, desde já, que esta seja sanada. 

4. Este Conselho tomou conhecimento de que a Prefeitura Municipal de Nova Palma 
publicou Edital de Tomada de Preços destinado à CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DA SALETE, NO INTERIOR 
DO MUNICÍPIO. 
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5. Chama à atenção desta autarquia os requisitos postulados como condições para 
participação, quais sejam: 

"2.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes. 
b) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo setor de engenharia do 
município, sendo que a visita deverá ser realizada por um dos responsáveis 
técnicos da empresa licitante, para que tomem conhecimento de todas as 
informações. Esta visita deverá ser agendada com o engenheiro Guilherme 
Simões Pires, no setor de engenharia; 
c) Cópia autenticada em cartório ou por funcionário público do setor de licitações 
e contratos do órgão realizador da licitação, do registro no CREA do engenheiro 
responsável pela empresa licitante." [Grifo nosso] 

6. Convém elucidar que existem atividades, atribuições e campos de atuação que são 
atribuições privativas dos arquitetos e urbanistas, assim como existem outras que são 
compartilhadas entre esses e os profissionais legalmente habilitados em outras profissões 
regulamentadas, como: engenharia. 

7. Com o advento da Lei nº 12.378, de 2010, que criou os Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo – CAUs, procurou-se a individualização da Arquitetura e Urbanismo e sua 
diferenciação em relação às demais profissões regulamentadas. Destacamos o que essa lei 
estabelece, em seu art. 2º: 

“Art. 2º: As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 
I. supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 
II.  coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
III.  estudo de viabilidade técnica e ambiental; 
IV. assistência técnica, assessoria e consultoria; 
V. direção de obras e de serviço técnico;  
VI. vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, 

auditoria e arbitragem; 
VII. desempenho de cargo e função técnica; 
VIII. treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 
IX. desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, 

mensuração e controle de qualidade; 
X. elaboração de orçamento; 
XI. produção e divulgação técnica especializada; e 
XII. execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.” 

[Grifo nosso] 

8. Pode-se observar, inclusive, que foram especificadas e definidas quais são as 
atividades e atribuições dos arquitetos e urbanistas e, no parágrafo único deste artigo, quais os 
campos de atuação a que estas se aplicam, conforme se destaca: 
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“Parágrafo único: As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos 
seguintes campos de atuação no setor: 
I. da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 
II. da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de 

ambientes; 
III. da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços 

externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, 
considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, 
inclusive a territorial;  

IV. do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico;  
paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções 
tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, 
conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; 

V. do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos 
de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional  
fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e 
ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, 
acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, 
loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, 
planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho 
urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário 
urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas 
urbanas e rurais; 

VI. da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos 
cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e 
de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de 
dados e informações topográficas e sensoriamento remoto; 

VII. da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de 
construção, patologias e recuperações; 

VIII. dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de 
estruturas e aplicação tecnológica de estruturas; 

IX. de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 
X. do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de 

condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a 
concepção, organização e construção dos espaços; 

XI. do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, 
Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis 
e Desenvolvimento Sustentável.” [Grifo nosso] 

9. Ainda, consoante às determinações do art. 45 da Lei 12.378/2010, cada serviço 
técnico realizado por arquiteto e urbanista será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica 
– RRT, fornecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). O CAU/BR editou a Resolução 
nº 21, que “dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá 
outras providências”, a qual reitera as atribuições acima e especifica as atividades objeto de 
realização de RRT. 

" Art. 3° Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido em 
Resolução própria do CAU/BR, as atribuições profissionais dos arquitetos e 
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urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) através das seguintes atividades: 
(...) 
2.  EXECUÇÃO 
 
2.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
2.1.1. Execução de obra; 
2.1.2. Execução de reforma de edificação; 
2.1.3. Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras; 
2.1.4. Execução de monumento; 
2.1.5. Execução de adequação de acessibilidade 
2.2.   SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
2.2.1. Execução de estrutura de madeira; 
2.2.2. Execução de estrutura de concreto; 
2.2.3. Execução de estrutura pré-fabricada; 
2.2.4. Execução de estrutura metálica; 
2.2.5. Execução de estruturas mistas; 
2.2.6. Execução de outras estruturas; 
2.8.   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO 
2.8.1. Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação; 
2.8.2. Execução de sistema de iluminação pública; 
2.8.3. Execução de comunicação visual urbanística; 
2.8.4. Execução de obra de sinalização viária; 
2.8.5. Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos;" [Grifo nosso] 

10. Então, em relação ao objeto da contratação, percebe-se que há atividades de 
Arquitetos e Urbanistas, quais sejam: Execução de piso de concreto em quadra poliesportiva. 

11. Evidentemente, as atividades reproduzidas no Edital correspondem à área de 
conhecimento afeita às habilidades, à formação e às atividades dos arquitetos e urbanistas. 
Configura um equívoco o fato de o Edital exigir certidões e atestados apenas de profissionais e 
pessoas jurídicas registrados no CREA, uma vez que arquitetos e urbanistas e empresas 
registradas no CAU também possuem habilitação para desempenhar as atividades que são o 
objeto do Edital. 

12. Diante disso, após análise da descrição do objeto da licitação e dos requisitos para 
habilitação técnica, estabelecidos no Edital ora impugnado, parece lógico que não se pode limitar 
a concorrência exclusivamente às empresas e aos profissionais registrados no CREA, pois 
empresas de arquitetura e profissionais arquitetos e urbanistas, com registro no CAU, também 
são habilitados para executar tais atividades. Destarte, em nome da legalidade dos atos 
administrativos, é fundamental que Vossa Excelência, responsável pelo certame em questão, 
respeite o que se encontra estabelecido nos dispositivos legais e nas resoluções que especificam 
as atividades, atribuições e campos de atuação referentes à arquitetura e urbanismo. 

13. Em síntese, deve ser retificado o Edital, com o fim de possibilitar às empresas e 
aos Arquitetos e Urbanistas registrados no CAU/RS, que possuem habilitação profissional 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, Rio Branco - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091

		Tel: (51) 3094-9800 - E-mail: atendimento@caurs.gov.br
Página 24/32

Impresso em: 23/03/2021  às 11:50:35 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1265531/2021



Página 25/32

 

_________________________________________________________________________________________

Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP:90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br | 5 

suficiente para o desempenho de tais funções, a disputa pelo contrato em questão, que se 
encontram conferidas unicamente àqueles que possuem registro no CREA. 

14. Salienta-se que, para fins de habilitação técnica, conforme Lei 12.378/2010, 
arquitetos e urbanistas e empresas registrados no CAU de outros estados não necessitam de 
visto do CAU/RS para o desempenho de suas atividades no território do Rio Grande do Sul. O 
arquiteto e urbanista, inclusive, para o exercício de suas atividades, necessita apenas o registro 
no CAU Estadual ou do Distrito Federal, não sendo obrigatória a emissão da carteira profissional. 
Conforme a Resolução CAU/BR nº 93/2014, o documento que certifica, para os efeitos legais, 
que o arquiteto e urbanista encontra-se com registro ativo e sem débito junto ao CAU é a 
“Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física”, que deve ser apresentada dentro do prazo 
de validade. 

DA CONCLUSÃO. 
15. Diante do exposto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul 
- CAU/RS, ora impugnante, zelando pela fiel observância da Lei Federal nº 12.378/2010, por 
entender que foram restringidos os direitos das empresas e dos profissionais registrados neste 
Conselho, pugna pela adequação dos critérios para qualificação técnica, para que seja permitida 
a participação de profissionais e empresas registradas no CAU. 

16. Na ausência de pronunciamento e de modificação da licitação em questão, caberá 
a esta autarquia as devidas providências em defesa da profissão, sendo que o fato poderá ser 
noticiado ao Tribunal de Contas competente ou, ainda, ser ajuizada uma ação judicial, 
objetivando a correção do notório vício constante no Edital publicado. 

17. Nestes termos, espera deferimento. 

 
 
 

Rodrigo Jaroseski 
Agente de Fiscalização – Arquiteto e Urbanista 

CAU A40993-6 
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Rodrigo Jaroseski

De: Rodrigo Jaroseski
Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 16:38
Para: adm2@novapalma.rs.gov.br
Assunto: Impugnação do Edital de Tomada de Preços 02/2021.
Anexos: OFICIO FIS-CAU-RS-005-2021 - PM NOVA PALMA.pdf

Prioridade: Alta

 
Prezado Márcio, 
 
Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-CAU/RS 
nº 005/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de Tomada de Preços 02/2021 da Prefeitura Municipal de Nova 
Palma.  
 
Em suma, requer-se a retificação do edital a fim de incluir a participação de profissionais e empresas de arquitetura 
e urbanismo, garantindo a ampla concorrência para a materialização do objeto da licitação. 
 
Solicitamos também a confirmação de recebimento deste e-mail, para registro em expediente interno. 
 
Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição em caso de qualquer esclarecimento. 
Atenciosamente, 
 
Rodrigo Jaroseski 
Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista 
Agente de Fiscalização – Celular 51.99309.1446 
Rua Dona Laura nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco 
Porto Alegre, RS – CEP 90430-090 – Telefone 51.3094-9800 
 
“Este endereço eletrônico destina-se exclusivamente para o trato de assuntos relacionados com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e 
as informações aqui contidas destinam-se somente à pessoa ou entidade a que foi endereçado, podendo inclusive conter material confidencial e/ou de acesso 
restrito, de interesse desta Autarquia Federal. É vedada, sob as penas da lei, qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou qualquer outro uso destas 
informações por pessoas ou entidades além do(s) destinatário(s). Caso você seja servidor do CAU/RS e receba esta mensagem fora de seu horário de trabalho, 
solicita-se que a análise do seu conteúdo e eventual resposta sejam efetuados posteriormente, durante sua jornada laboral”. 
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Rodrigo Jaroseski

De: Microsoft Outlook
Para: adm2@novapalma.rs.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 16:38
Assunto: Não é possível entregar: Impugnação do Edital de Tomada de Preços 02/2021.

 

Não foi possível entregar a sua mensagem para adm2@novapalma.rs.gov.br. 

As configurações de segurança ou de política em 
novapalma.rs.gov.br rejeitaram a sua mensagem. 

rodrigo  Office 365  novapalma.rs.gov.br 
Remetente   Ação Necessária 
          
 

  Violação de segurança ou 
política

 

 

Como Corrigir 
O servidor de email do destinatário não aceitará a sua mensagem porque 
parece que ela viola as suas configurações de segurança ou de política. 
Verifique o Erro relatado abaixo para ver se você pode determinar por que 
ele foi bloqueado. Em seguida, tente um ou mais dos seguintes 
procedimentos: 
 Se o erro mencionar problemas de SPF, DKIM ou DMARC, encaminhe essa 

mensagem ao seu administrador de email para obter assistência. 
 O servidor de email do destinatário pode suspeitar que a sua mensagem 

seja spam. Siga as orientações neste artigo: Práticas recomendadas para 
remetentes sobre o envio de e-mail. Em seguida, reenvie a mensagem. 

 Se o erro sugerir que a sua mensagem é muito grande, tente reduzir o 
tamanho do seu anexo. Se isso não for possível, coloque o arquivo em um 
local de armazenamento em nuvem acessível ao público, como o 
OneDrive. Em seguida, adicione um link para o arquivo na sua mensagem 
e reenvie-a. 

 Contate o destinatário (por telefone, por exemplo) e peça-lhe para pedir 
que o administrador de email adicione você ou o seu domínio de email à 
lista de remetentes permitidos. 

Se o problema persistir, encaminhe esta mensagem para o seu 
administrador de email. Se você for o administrador de email, consulte a 
seção Mais Informações para Administradores de Email abaixo. 
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Rodrigo Jaroseski

De: Rodrigo Jaroseski <rodrigo.caurs@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 16:59
Para: adm2@novapalma.rs.gov.br
Cc: Rodrigo Jaroseski
Assunto: Impugnação do Edital de Tomada de Preços 02/2021.
Anexos: OFICIO FIS-CAU-RS-005-2021 - PM NOVA PALMA.pdf

Prezado Márcio, 

 
Enviei a mensagem abaixo pelo meu e-mail institucional (rodrigo@caurs.gov.br), mas recebi uma resposta 
automática de erro (Código de status: 550 5.7.1) informando que "Não foi possível entregar a sua mensagem 
para adm2@novapalma.rs.gov.br." 
Por isso estou encaminhando pelo g-mail (usado em nossos aparelhos android), numa tentativa de alcançar vocês. 
Solicito que confirmem o recebimento, copiando o endereço institucional (rodrigo@caurs.gov.br). 
 
Agradeço desde já, atenciosamente,  
Rodrigo. 
 

 

Prezado Márcio, 

 
Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-CAU/RS 
nº 005/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de Tomada de Preços 02/2021 da Prefeitura Municipal de Nova 
Palma. 
  
Em suma, requer-se a retificação do edital a fim de incluir a participação de profissionais e empresas de arquitetura 
e urbanismo, garantindo a ampla concorrência para a materialização do objeto da licitação. 
  
Solicitamos também a confirmação de recebimento deste e-mail, para registro em expediente interno. 
  
Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição em caso de qualquer esclarecimento. 
Atenciosamente, 

 
Rodrigo Jaroseski 

Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista 

Agente de Fiscalização – Celular 51.99309.1446 

Rua Dona Laura nº 320, 14º e 15º andar, bairro Rio Branco 

Porto Alegre, RS – CEP 90430-090 – Telefone 51.3094-9800 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
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“Este endereço eletrônico destina-se exclusivamente para o trato de assuntos relacionados com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e as 
informações aqui contidas destinam-se somente à pessoa ou entidade a que foi endereçado, podendo inclusive conter material confidencial e/ou de acesso restrito, 
de interesse desta Autarquia Federal. É vedada, sob as penas da lei, qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou qualquer outro uso destas informações por 
pessoas ou entidades além do(s) destinatário(s). Caso você seja servidor do CAU/RS e receba esta mensagem fora de seu horário de trabalho, solicita-se que a 
análise do seu conteúdo e eventual resposta sejam efetuados posteriormente, durante sua jornada laboral”. 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1265531/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

2

Data cadastro: 

01/03/2021
Hora passo: 

09:54:14
Origem: 

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Destino:

REG-POA-FISC-MR 2 e 4 - Regional Porto Alegre (Fiscal das microrregiões 2 e 4) - RS

Descrição: 

Em  01/03/2021 a assistente administrativa Luciane Capitão realizou contato telefônico com a Prefeitura Municipal de Nova Palma,
conversando com a Sra. Diovana, assessora do Sr. Márcio, que é o responsável pelo referido certame.  A mesma confirmou o
recebimento do Ofício de impugnação, que, segundo informou, já havia sido encaminhado ao setor jurídico do órgão para análise.

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1265531/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

3

Data cadastro: 

05/03/2021
Hora passo: 

11:38:55
Origem: 

REG-POA-FISC-MR 2 e 4 - Regional Porto Alegre (Fiscal das
microrregiões 2 e 4) - RS

Destino:

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Descrição: 

Em 05/03/2021, em consulta ao site do TCE-RS LicitaCon Cidadão, localizou-se a republicação do Edital em questão retificado
(anexo 007 do protocolo), corrigindo o texto do item "2.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", e incluindo a possibilidade de participação de
profissional responsável técnico arquiteto e urbanista, permitindo assim a ampla concorrência no certame e eliminando a restrição ao
exercício da profissão.

Desta forma, encaminho o respectivo expediente para arquivamento por ter atingido seu objetivo.

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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