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Interessado (1)
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FUNDMED
Registro:

00000000022191

Endereço:

RUA RAMIRO BARCELOS, 2350 - RIO BRANCO - PORTO ALEGRE
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EDITAL

Assunto: 

Emissão: 

17/03/2021
Cadastro: 

17/03/2021
Situação: 

ABERTO

PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 002/2021

FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL ? FUNDMED

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO FORRO DE GESSO DO 4º ANDAR DO CENTRO
DE PESQUISA CLÍNICA

Descrição: 

Prezado Rodrigo, 
Encaminho protocolo para análise de Pregão Eletrônico 002/2021. 
Certame em 06/04/2021
Limite para impugnação em 02/04/2021
FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Contratação de empresa para execução de reforma do forro de
gesso do 4º andar do Centro de Pesquisa Clínica.

Observações: 

Documentos

Tipo: Data: Situação: Observação: 
Outros 18/03/2021 Inclusão 01 EDITAL SP002.2021 FUNDMED
Outros 18/03/2021 Inclusão 02 PLANTA DE FORRO A4
Outros 18/03/2021 Inclusão 02 PLANTA DE FORRO ORIGINAL COMPACTADA
Outros 18/03/2021 Inclusão 03 TERMO DE REFERÊNCIA
Outros 18/03/2021 Inclusão 04 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Ofício 18/03/2021 Inclusão 05 OFICIO FIS-CAU-RS-008-2021 - FUNDMED
E-mail 18/03/2021 Inclusão 06 E-MAIL IMPUGNAÇÃO
E-mail 18/03/2021 Inclusão 07 ENTREGA IMPUGNAÇÃO
E-mail 19/03/2021 Inclusão 08 CIÊNCIA IMPUGNAÇÃO
E-mail 19/03/2021 Inclusão 09 RESPOSTA ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO
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17/03/2021 17/03/2021 FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS
19/03/2021 19/03/2021 FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Protocolos vinculados
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Detalhes do movimento 

Usuário:

Luciane Delgado Capitão
Número passo:

1

Data cadastro: 

17/03/2021
Hora passo: 

14:11:58
Origem: 

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Destino:

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Descrição: 

rezado Rodrigo, 
Encaminho protocolo para análise de Pregão Eletrônico 002/2021. 
Certame em 06/04/2021
Limite para impugnação em 02/04/2021
FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Contratação de empresa para execução de reforma do forro de
gesso do 4º andar do Centro de Pesquisa Clínica.

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES  
 

EDITAL SP002.2021 
 

A FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL – FUNDMED, por intermédio da Comissão de Seleção, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará processo de Seleção Pública de Fornecedores, 
observando os preceitos legais em conformidade com o Decreto 8.241/2014 e subordinado às condições e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
Esta Seleção Pública será regida pelo Decreto Federal 8.241/2014 com vistas ao atendimento dos 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da 
competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
 

1. OBJETO 
  
1.1 Esta Seleção Pública tem por objeto a Contratação de empresa para execução de reforma do forro de 
gesso do 4º andar do Centro de Pesquisa Clínica, atendendo demanda do Projeto 2265-9 Infraestrutura de 
Pesquisa no HCPA: recuperação, adequação e ampliação, GPPG sob número 20-0694. 
 
1.1.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 

 
I. Termo de referência 

II. Planta de Forro 

 
1.2 Em caso de divergência entre as especificações técnicas/quantitativos do objeto descritas no portal 
Licitações-e do Banco do Brasil e as constantes deste Edital, prevalecerão as do edital e seus anexos. 
 
2. ABERTURA 
 
2.1 A abertura da presente dar-se-á em sessão pública (modo de disputa aberto), dirigida pela Compradora da 
Fundação e sua Comissão de Seleção, na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, nos termos da 
legislação citada no preâmbulo deste Edital: 
 
Endereço eletrônico onde se realizará a Seleção Pública: www.licitacoes-e.com.br  
 
ATENÇÃO: Esta Seleção Pública será lançada no Portal Licitações-e do Banco do Brasil como PREGÃO 

ELETRÔNICO visto que a plataforma do Banco do Brasil ainda não está ajustada para a nova 
modalidade de compra instituída pelo Decreto 8.241/2014: Seleção Pública de Fornecedores, logo, 
não terá IMPUGNAÇÃO de edital e atenderá todas as demais regras da modalidade Seleção 
Pública descritas no Decreto. 

 
  
Data e horário de abertura das propostas:  06 de abril de 2021, às 09:30 horas 
Data e horário para início da etapa de lances: 06 de abril de 2021, às 14:30 horas  
 
2.2 O intervalo mínimo de lances permitido em relação aos lances intermediários e em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta será de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
 
2.3 Aberta a sessão, serão divulgadas as propostas de preços recebidas, e poderão ser dados os lances, 
observando-se a legislação pertinente, e o regramento constante do Edital. 
 
2.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e endereço eletrônico, desde que não haja comunicação da Compradora em contrário. 
 
2.5 A comunicação entre a Compradora e os interessados ocorrerá EXCLUSIVAMENTE mediante troca de 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.  Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
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2.6 Até 2 dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, serão aceitos pedidos de 
esclarecimentos via e-mail. 
 
2.7 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus anexos, deverá ser encaminhado por escrito, a Compradora da FUNDMED, exclusivamente pelo e-mail 
compras@fundmed.org.br não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma.  
 
2.8 As respostas aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
https://fundmed.org.br/compras e pelo endereço www.licitacoes-e.com.br para conhecimento da sociedade 
em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das 
informações prestadas.  
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Somente poderão participar deste processo de compra as empresas que tenham suas certidões negativas 
devidamente atualizadas OU estejam devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de 
Cadastramento Unificado de fornecedores – SICAF OU possuir o CRC/HCPA. 
 
3.2  Não poderão participar deste processo de compra consórcios; empresas que se encontrem em processo de 
falência, de dissolução ou liquidação; que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações 
e impedidas de contratar, bem como as que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal, estrangeiras que não funcionem no País 
e empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste processo de compra.  
 
3.3 Não possuir no quadro societário da empresa pessoa desligada da FUNDMED em período inferior à 06 
meses. 
 
3.4 É admitida a participação de empresas estrangeiras neste processo de seleção pública. 
 
3.4.1 As empresas estrangeiras deverão ter, na data da sessão, representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente. 

 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1 O credenciamento das empresas dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e 
intransferível para acesso ao sistema.  
 
4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da empresa ou de seu 
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
processo de compra. 
 
4.3 O uso de senha de acesso pelo fornecedor é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à FUNDMED ou ao Banco do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.4 O credenciamento para acesso ao sistema é de inteira responsabilidade do fornecedor ou de seus 
representantes legais, e cabe aos mesmos efetuar o cadastramento com dados corretos e atualizados, 
atentando para a indicação do endereço eletrônico para melhor comunicação com a empresa. 
 
 
 
 
 
5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 A empresa participante será responsável por todas as transações que forem feitas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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5.2 Incumbirá ainda a empresa acompanhar as operações no sistema eletrônico durante TODO o decorrer do 
processo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas no sistema (Licitações-e) ou de sua desconexão. 
 
5.3 A participação no processo de compra dar-se-á pela digitação da senha privativa da empresa e subseqüente 
encaminhamento das propostas de preços que ocorrerá a partir do dia da sua publicação e divulgação conforme 
a legislação vigente até a abertura da sessão do certame, exclusivamente por meio eletrônico. 
 
5.4 A obtenção de dados para acesso será pelo site http://www.licitacoes-e.com.br, no ícone “Introdução às 
regras do jogo – Cartilha do Fornecedor”. 
 
5.5 Como requisito para a participação no processo de compra, a empresa deverá cadastrar no sistema a sua 
proposta contendo marca e o modelo de todos os itens, detalhando o produto de forma clara, fazendo com 
que o mesmo possa ser perfeitamente identificado. 

 
5.6 A proposta comercial da empresa arrematante contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado 
deverá ser enviada EXCLUSIVAMENTE através do e-mail compras@fundmed.org.br em até 24 horas após o 
encerramento da fase de lances e/ou negociação da disputa de preços (ou em outro prazo estipulado pela 
Compradora), atualizada em conformidade com os lances eventualmente ofertados. O e-mail enviado deverá 
ter no máximo 5MB e arquivos somente em formato PDF. Se for necessário, encaminhe em arquivos 
separados. 

 
5.6.1 O não atendimento dos itens acima poderá ensejar na desclassificação da proposta no sistema, com 
automático impedimento da participação na disputa. 

 
5.6.1.2 Em caso de prestação de serviços não será exigido marca/modelo, devendo, contudo, ser observado a 
descrição dos serviços de forma ao melhor entendimento do mesmo. 
 
5.6.2 Caso a proposta/documentação da arrematante seja considerada desclassificada, serão convocadas as 
empresas remanescentes, na ordem de classificação, para encaminhamento da documentação em igual prazo e 
condições (ou em outro prazo estipulado pela Compradora no chat de mensagens do Licitações-e). 

 
5.7 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências do Edital e às 
especificações técnicas ali previstas. 
 
5.7.1 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços será interpretada como não 
existente ou já incluída nos preços, não podendo a empresa pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
5.8 Após a apresentação da proposta, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos 
supervenientes e aceitos pela Compradora. 
 
5.9 A proposta deverá considerar a entrega do material ou a execução dos serviços nos locais indicados. 
 
5.10 A proposta de preços deverá conter: 
 
5.10.1 Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; 
 
5.10.2 Prazo de execução: até 60 (sessenta) dias corridos, a contar a partir da assinatura do contrato e da 
emissão da ordem de execução dos serviços.; 
 
5.10.4 Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste processo de compra, nada mais sendo 
lícito pleitear a este título; 
 
5.10.5 Razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e fax, endereço eletrônico, bem como 
número de sua conta corrente, nome do banco e respectiva agência onde deseja receber seus créditos; 
 
5.10.6 Preço unitário e total, de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
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5.10.6.1 O preço deverá ser cotado em Real, com no máximo 2 casas depois da vírgula; 
 
5.10.6.2 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
5.10.7 A empresa deverá indicar em sua proposta a marca / fabricante e o modelo de cada item. Não será 
aceita a descrição “conforme edital”, por exemplo.   
 
A empresa deverá lançar no sistema do portal Licitações-e a marca e modelo de TODOS os produtos no 
momento do cadastramento da proposta, sob pena de desclassificação imediata da mesma. 
 
5.11 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
 
5.12 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da empresa, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 A partir das 09:30 horas do dia 06/04/2021, terá início a Seleção Pública de Fornecedores 002.2021 com a 
abertura das propostas de preços recebidas. 
 
7. FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1 Somente poderão participar da etapa de lances as empresas que anteriormente tenham encaminhado 
proposta de preços. 
 
7.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de seu registro e valor. 
 
7.3 Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 
 
7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 
 
7.5 Durante o transcurso da sessão pública, as empresas serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais participantes, vedada a identificação do detentor do 
lance. 
 
7.6 As empresas deverão observar atentamente a especificação do material ofertado, bem como suas 
quantidades respectivas, para evitar a desistência de propostas após encerrada a etapa de lances, afim de não 
prejudicar o bom andamento do processo. 
 
7.7 No caso de desconexão, cada participante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar 
sua conexão ao sistema. 
 
7.8 No caso de desconexão da Compradora, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos participantes, os lances continuarão sendo recebidos. 
 
7.8.1 A Compradora, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
7.8.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 
somente após a comunicação expressa da Compradora aos participantes. 
 
7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 5 minutos e será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente de lances emitido pela Compradora, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
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minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
  
7.10 Após o encerramento da etapa de lances, a Compradora poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao arrematante que tenha apresentado lance de menor valor, para que seja obtida a melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
no edital; também poderá propor a adequação do preço para a obtenção de valor unitário com, no máximo, duas 
casas após a vírgula. 
 
7.11 A Compradora anunciará ao arrematante, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão do mesmo, acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
 
7.12 As empresas devem acessar diariamente o site do Licitações-e durante o andamento do processo de 
compra visando tomar conhecimento de todos os passos do processo, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Compradora ou de sua 
desconexão. 
 
7.13 A FUNDMED enviará a autorização de ordem de compra para a EMPRESA vencedora por e-mail. É de 
inteira responsabilidade da EMPRESA acompanhamento de todos os passos do certame, logo, serão 
consideradas RECEBIDAS as ordens de compra encaminhadas pelo e-mail que não obtiverem resposta de 
recebimento. 
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e Anexos. 
 
8.2 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a Compradora divulgará o resultado do julgamento da 
proposta. 
 
8.3 A classificação das propostas será pelo critério de menor preço global por lote, e levará em consideração 
os valores máximos aceitáveis constantes do Termo de Referência anexo a este Edital; ou seja, os valores 
unitários e totais ofertados pelo proponente-arrematante terão como limite de aceitação os valores unitários e 
totais correspondentes do Termo de Referência.  
 
8.4 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o arrematante desatender as exigências 
deste edital, a Compradora examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. 
 
8.4.1 Ocorrendo a situação referida no item anterior, poderá o Comprador também negociar com a empresa. 
 
9. HABILITAÇÃO 
 
9.1 A documentação relativa à habilitação jurídica (Art. 19, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em:  
 
I- Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
II- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades 
comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por 
ações; 
 
III- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  
 
9.2.  A documentação referente à regularidade fiscal (Art. 20, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em: 
 
I - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 
interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
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II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  OU 

 
9.2.1. Comprovante impresso de validade das Certidões Negativas no SICAF ou do CRC/HCPA – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores; 
 
Caso algum dos documentos constantes no SICAF ou CRC/HCPA esteja com o prazo de validade vencido, 
deverá ser encaminhada cópia do referido documento com a validade atualizada. 
 
9.3 A documentação referente à qualificação técnica (Art. 21, Decreto n. 8.241/2014) consistirá na 
comprovação de que a empresa proponente possui em seu quadro permanente (vínculo empregatício), ou 
através de qualquer outra modalidade legal de vínculo contratual, engenheiro com registro no CREA como 
responsável técnico, além da apresentação de no mínimo 1 atestado de capacidade técnica, declaração ou 
certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do interessado para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
Seleção Pública. 
 
9.4 A documentação referente à qualificação econômico-financeira (Art. 22, Decreto n. 8.241/2014) consistirá 
na apresentação de certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
9.5 Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração 
pública (Art. 19, V, Decreto 8.241/2014). (modelo III) 
 
9.5.1 A empresa deverá comprovar que não está no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E 
SUSPENSAS (CEIS), esta comprovação se dará através de envio de impressão da página de consulta do site 
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

 
9.6 Declaração de que na composição societária da empresa ou entre seus colaboradores não existe 
participação de dirigentes, funcionários, servidores ou bolsistas da FUNDMED ou do HCPA. (modelo IV) 

 
9.7 Proposta comercial discriminada, expressa em moeda corrente nacional, devendo incluir todas as 
despesas com encargos ficais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto, devidamente 
corrigidos após o encerramento dos lances. A proposta deverá ser assinada pelo seu representante legal, 
redigida em português, de forma clara, não podendo ser manuscrita nem conter rasuras. 
 
O envio dos documentos deverá ser feito pelo e-mail compras@fundmed.org.br após o término na disputa do 
lote, no prazo máximo de 24 horas do encerramento da disputa ou em outro prazo estipulado pela Compradora.  
 
10. RECURSOS (Art. 30 do Decreto n. 8.241/2014) - FASE ÚNICA 
 
10.1 Existindo intenção de interpor recurso, a empresa deverá manifestá-la a Compradora por meio eletrônico, 
em formulário próprio, IMEDIATAMENTE após a divulgação da VENCEDORA do certame de que trata este 
Edital no sistema Licitações-e do Banco do Brasil. O prazo para recurso encerrará em 10 minutos após o 
anúncio da declaração da empresa vencedora. 
 
10.2 Será concedido a empresa que manifestar o recurso o prazo de 03 dias úteis para apresentação dos 
memoriais exclusivamente por e-mail. 
 
10.2.1 A manifestação de intenção de interpor recurso sem a apresentação dos memoriais no prazo determinado 
acima perderá o efeito. 
 
10.3 As demais empresas ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.4 A falta de manifestação imediata da empresa importará a decadência do direito de recurso. 
 
10.5 O recurso contra a decisão da Compradora não terá efeito suspensivo. 
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10.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na FUNDMED, na Rua Ramiro 
Barcelos, 2350/177, Porto Alegre, RS, em horário comercial, mediante horário marcado, onde o pedido precisa 
ser feito através do e-mail compras@fundmed.org.br 
 
10.8 Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax, fora de prazo, sem motivação em sala de 
disputa no momento oportuno ou com respectivos prazos legais vencidos. 
 
10.9 Para pedido de cópias da documentação e recursos, em qualquer fase do certame, a empresa deverá 
encaminhar exclusivamente via e-mail o pedido, não serão aceitas outras formas de solicitação. 
 
11. REAJUSTE 
 
11.1 Não há previsão de reajuste de valores para o contrato. 
 
12. ACRÉSCIMOS e SUPRESSÕES 
 
12.1 No interesse do Projeto e mediante prévio conhecimento e aceitação da FUNDMED os quantitativos 
descritos no Termo de Referência poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25%, conforme disposto no 
Art. 29 do Decreto n. 8.241/2014.  
 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1 Os recursos para o pagamento das despesas de aquisição do objeto da presente Seleção Pública correrão 
por conta do Projeto 2265-9 Infraestrutura de Pesquisa no HCPA: recuperação, adequação e ampliação, com a 
possibilidade de outros projetos vinculados com a FUNDMED virem a adquirir os itens nos valores firmados. 
 
14. FORNECIMENTO 
 
14.1 Quando da entrega dos produtos, os mesmos serão verificados por funcionários do HCPA para constatar se 
suas características estão de acordo com as especificações do Termo de Referência. Estando de acordo, o 
material será aceito e liberada a nota fiscal para pagamento. 
 
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

15.1 O pagamento será via boleto ou depósito/transferência em conta bancária, informada pela empresa. 
em até 28 (vinte e oito) dias após a entrega física ou eletrônica da fatura, a qual terá sua conferência e 
aceitação feitas pelo fiscal responsável designado pela FUNDMED, que deverá atestá-la com aceite no 
corpo desta. 

15.1.1. Deverá ser emitida pela empresa vencedora, uma fatura para cada atendimento solicitado, a qual 
deverá informar em campo apropriado o nome e nº do projeto cujo custo do serviço estará vinculado. 
 
15.2 Caso haja, por culpa da FUNDMED, atraso no pagamento, fica definido, como índice de atualização 

financeira aos valores a serem pagos, o IGP-DI, calculado “pro-rata temporis” a partir do 22.º 
(vigésimo segundo) dia até a data do efetivo pagamento. 

 
15.2.1 A atualização financeira de que trata o item 16.2 anterior somente irá ocorrer 
mediante manifestação formal e por escrito da empresa vencedora. 

 
15.3 Conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 02 de 30/04/2008–SLTI/MPOG, em seu 
artigo 36, §1.º e incisos, a Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada dos 
seguintes documentos: 

 
a. Cópias das certidões negativas de débitos válidas ou equivalentes na forma da lei, 

relativas: 
a) aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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c) à Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT); 
d) à Débito com a Fazenda Municipal; 
e) à Débito com a Fazenda Estadual 

 
15.4 Em vista do disposto no art. 64 da Lei 9.430/1996 e do artigo 8.º da Lei 9.718/1998, serão 
retidos pela FUNDMED, na fonte, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição sobre o 
lucro líquido, a contribuição para a seguridade social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP 
sobre os pagamentos que efetua rem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação 
de serviços em geral, de acordo com as alíquotas constantes no quadro normativo. 

 
15.5 As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas à retenção de que trata o 
item imediatamente acima, mas deverão comprovar sua condição de optante mediante a 
apresentação de cópia do termo de opção de que trata a IN SRF n.º 75, de 26/12/1996. 

 
15.6 As outras pessoas jurídicas, que em razão de sua natureza, sejam isentas do recolhimento 
dos tributos elencados, ou parte deles e, ainda, aquelas que façam o recolhimento por via judicial, 
deverão fazer prova de tal situação. A documentação comprobatória deverá ser apresentada junto 
com a nota fiscal/fatura, a cada pagamento devido. 

 
16. PENALIDADES 
 
16.1 Ficará impedido de participar de seleções públicas e contratar com a FUNDMED, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, e enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o participante que: 

a) Ensejar retardamento da execução do objeto da seleção pública; 
b) Cometer fraude fiscal; 
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação na seleção pública; 
d) Apresentar documento ou declaração falsa; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Fraudar ou falhar na execução do objeto da seleção pública. 

 
16.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas em ata e, no caso de suspensão de licitar, o 

participante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital 
e das demais cominações legais. 
 

16.3 Além do acima exposto, a empresa vencedora se sujeita às penalidades abaixo descritas: 
 
16.3.1 Aplicação pela FUNDMED a empresa vencedora das sanções constantes na legislação, pela 
inobservância das condições e valores propostos e estabelecidos para o fornecimento ora 
contratado, a saber: 
 

a) Advertência; 
b) Suspensão do direito de participar de seleção pública e de contratar com a FUNDMED, pelo período de 
até 24 (vinte e quatro) meses, quando da inexecução total ou parcial do contrato; 
c) Multa de 0,5%, por dia de atraso na prestação do serviço, sobre o valor correspondente ao objeto 
contratado; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao objeto contratado, pela não aceitação 
da nota de empenho ou pela não entrega do objeto; 
e) Multa de 10% (dez por cento) a ser aplicada sobre o valor correspondente ao serviço executado fora 
das especificações, ou com valores cobrados a maior quando comparado aos preços praticados no 
mercado. 
f) Multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento), com base no valor contratual, por dia de atraso 
injustificado na assinatura do Contrato, contados a partir da convocação para realização de tal assinatura, 
sobre o valor correspondente ao objeto contratado. 
g) Declaração de inidoneidade para participar de seleção pública ou contratar com a FUNDMED. 
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16.3.2 As multas previstas neste item 12 e seus subitens serão cobradas mediante deposito em 
conta única da FUNDMED, através de dados bancários fornecidos por esta. E no caso de cobrança 
judicial, seguirá o rito do processo. 

 
16.4 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela FUNDMED, nas hipóteses de 
descumprimento dos termos deste edital ou quaisquer condições causadas pela empresa vencedora 
que venha a prejudicar o bom andamento do contrato. 
 
16.5 Será assegurado a empresa vencedora, previamente à aplicação das penalidades  

mencionadas neste item, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 

16.6 Os valores cobrados a maior pela empresa vencedora, quando da inobservância dos valores 
contrata- dos, deverão ser restituídos em favor da FUNDMED, sem prejuízo das sanções estabelecidas no 
item 12.3.1, alínea “e”. 
 
16.7 A aplicação de uma das penalidades previstas neste item não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras. 

 
17. OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 
 
17.1 Fornecer os produtos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da ordem 
de compra que será emitida pela FUNDMED, devendo a contratada informar em tempo hábil qualquer motivo 
que impossibilite a execução do contrato no prazo estipulado. 
 
17.2 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, bem como tudo que as leis 
trabalhistas e previdenciárias preveem para o exercício da atividade objeto do Termo de Referência. 
 
17.3 Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços necessários sem interrupção, seja por 
motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação 
trabalhista vigente. 
 
17.4 Fornecer crachá de identificação a todos os empregados da empresa vencedora que prestarão serviços nas 
dependências da FUNDMED e do HCPA. 
 
17.5 Apresentar toda e qualquer informação e documentação pessoal solicitada pela FUNDMED, dos 
profissionais indicados para a prestação de serviços. 
 
17.5.1 A FUNDMED se reserva o direito de proceder ao levantamento e/ou confirmação de informações 
pertinentes à idoneidade de qualquer profissional que venha a ser indicado para a prestação dos serviços. 
 
17.6 Exigir de cada profissional a assinatura do Termo de Compromisso no qual o mesmo se compromete a 
manter sigilo acerca de todos os dados e informações que venha a ter conhecimento no exercício de suas 
atribuições. 
 
17.7 Responsabilizar-se pela divulgação não autorizada ou pelo uso indevido de qualquer informação pertinente 
à FUNDMED e ao HCPA. 
 
17.8 Acatar as orientações da FUNDMED sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
 
17.9 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do objeto. A fusão, cisão ou 
incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito da FUNDMED e desde que não afetem 
a boa execução do contrato. 
 
17.10 Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, diretamente à FUNDMED ou à 
HCPA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 
 
17.11 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
deste processo de compra, sem prévia autorização da FUNDMED. 
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17.12 Responsabilizar-se por ônus resultantes de ações, demandas, custos e despesas com danos ocorridos por 
culpa sua ou de quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por qualquer responsabilidade 
decorrente de ações judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 
cumprimento do objeto do Edital. 
 
17.13 Prestar esclarecimentos à FUNDMED sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolva, 
independente de solicitação. 
 
17.14 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto.  
 
17.15 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir os materiais, objeto deste Edital, que apresentarem 
qualquer tipo de defeito ou que estiverem fora das especificações contidas na proposta de preços, no prazo de 
05 dias úteis, após a comunicação formal da FUNDMED. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que 
formalizado, justificado e aceito pela FUNDMED. 
 
17.16 Feita a declaração da empresa vencedora da Seleção Pública, a Compradora poderá exigir da empresa 
amostra dos produtos ofertados na proposta para realização de testes que venham comprovar a efetiva 
conformidade com a especificação técnica descrita no Termo de Referência, o que deverá ser atendido em até 
10 dias úteis após a solicitação formal da Compradora. 

17.17 A amostra será analisada com o objetivo de aferir a adequação do produto ofertado às necessidades do 
HCPA, segundo critério de compatibilidade com as especificações constantes no Termo de Referência. 

17.18 Caso a amostra da primeira colocada na Seleção Pública seja reprovada, será(ão) convocado(s) o(s) 
participante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições. 

17.19 Qualquer custo decorrente da devolução das amostras será por conta da contratada. 
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo, inclusive na preparação e apresentação das propostas. 
 
18.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do arrematante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 
sessão pública. 
 
18.3 É facultado a Compradora da FUNDMED: 
 

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em 
qualquer fase da Seleção Pública, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria 
constar originariamente da proposta; 

 
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e 

classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e 
o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

 
c) Convocar os participantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de 

suas propostas. 
 

18.3.1 Os participantes intimados para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pela Compradora, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
18.4 As normas que disciplinam este processo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
18.5 No caso de serviços, no prazo de até 5 dias úteis a contar do recebimento da convocação, o vencedor 
deverá contratar com a FUNDMED o objeto licitado, devendo a assinatura do Contrato ser efetuada na sede da 
FUNDMED. 
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18.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento.  
 
18.7 Todas as referências de tempo citadas neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília/DF. 
 
18.8 Todas as informações (recursos, avisos, pedidos, etc) solicitadas por e-mail, em todas as etapas do 
certame, serão disponibilizados na plataforma do Licitações-e, sendo de responsabilidade da empresa o 
acompanhamento pelo site. 
 
18.9 Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Compradora. 
 
18.10 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro Central da Comarca de Porto Alegre do Estado do Rio Grande do Sul, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
18.11 O contratado, se necessário, deverá permitir acesso do HCPA e dos demais órgãos de controle dos 
documentos e registros contábeis, na forma da lei. 

 
 
 

__________________________________ 
Betina Frizzo Pasquotto Bria 

Gerente Executiva 
 
Anexos:     

I) Termo de Referência 
II) Planta de Forro 

 
Modelos:  
 

I) Atestado de qualificação técnica 
II) Declaração a que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração 

pública 
III) Declaração a que não possuí participação de dirigentes, funcionários, servidores ou bolsistas da 

FUNDMED ou do HCPA 
IV) Modelo de Contrato  
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MODELOS DE DOCUMENTAÇÃO 
 

 
MODELO I - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

Atestamos para os devidos fins que a empresa _______________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ___________________________, prestou serviços (descrever os serviços comprovando 
pertinência e compatibilidade com o objeto do edital) a esta Instituição, com boa qualificação, nas condições e 
prazos contratuais, não havendo nada em seu desabono. 
 
Segue o escopo dos materiais/serviços adquiridos: 
 
Item QTD ESPECIFICAÇÃO 
01 XX Itens/Serviços detalhados 

02 XX Itens/Serviços detalhados 

03 XX Itens/Serviços detalhados 

(Obs.: Os materiais e serviços deverão ser compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto 
da seleção pública.) 
 
Aos presentes materiais/serviços foram fornecidos através do contrato/licitação:  xxxxx 
Prazo de fornecimento do contrato: XX meses. 
 

Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 
 

_____________________________________________ 
Nome e assinatura Representante Legal da Contratante 

 
 

MODELO II - DECLARAÇÃO  
 
Declaramos que a empresa XXXX, CNPJ ......, não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas 
pela administração pública, conforme disposto no artigo 19, V, do Decreto 8.241/2014. 

 
 
 

   Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 
 

                                     _____________________________________________ 
                                     Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
MODELO III - DECLARAÇÃO  

 
Declaramos que na empresa XXXX, CNPJ ......, não possuí participação de dirigentes, funcionários, servidores 
ou bolsistas da FUNDMED ou do HCPA. 

 
 
   Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 
                                     _____________________________________________ 
                                     Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 
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MODELO IV – Contrato 

 
CONTRATO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 001/2020 

CONTRATANTE CONTRATADA 
RAZÃO SOCIAL 
Fundação Médica do Rio Grande do Sul 

RAZÃO SOCIAL 
xxxx 

CNPJ/MF 
94.391.901/0001-03 

CNPJ/MF 
xxxxxx 

ENDEREÇO 
Rua Ramiro Barcelos, 2350, 177, Bairro Bom Fim, Porto 
Alegre, RS 

ENDEREÇO 
xxxxxxxx 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL 
Presidente 

CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL 
Sócio Administrador 

NOME, TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO  NOME, TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO 
 
xxxx 
(51) xxx 
xxx 

Administrativo e financeiro 
xxxx 
(51) xxxxx 
xxx@xxxx 

Professor responsável 
xxxx 
(51) xxxx 
xxxxxx 

1. OBJETO: xxxxxxx 
2. PRAZO: O contrato terá a vigência de 90 dias, a contar da ordem de serviço. 
3. LOCAL DE ENTREGA: Conforme consta no termo de referência do Edital xxxxx 
4. VALOR: Valor total do contrato em R$ xxxx, conforme Seleção Pública de Fornecedores xxxx 
5. Apresentar a comprovação de depósito de garantia, no valor de 5% sobre o valor total do contrato que será através de 
depósito em conta corrente da xxxxx número xxx, Agência xxxxx, Banco do Brasil.  A empresa deverá apresentar, em até 
10 dias consecutivos após a assinatura do contrato, comprovante da prestação da garantia contratual, conforme edital da 
Seleção Pública de Fornecedores xxxx 
6. REAJUSTE: Sobre o valor deste contrato xxxxxxx haverá reajuste de qualquer natureza. 
7. FORMA E DATA DE PAGAMENTO: Depósito na conta corrente n.°xxxx agência xxx, Banco xxxx, em nome da 
Contratada. Pagamento conforme edital e termo de referência da Seleção Pública de Fornecedores xxxx 
8. PENALIDADES: Conforme edital e termo de referência da Seleção Pública de Fornecedores xxxx 
9. GENERALIDADES: 
9.1.  Na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, que importe em 
atraso na execução das obrigações de qualquer das partes, o mesmo deverá ser justificado por escrito antecipadamente ou, 
na sua impossibilidade, em até dois dias úteis após sua ocorrência. 
9.2.  A execução do objeto contratual deverá obedecer rigorosamente ao descrito na proposta emitida pela Contratada, só 
sendo admitidas alterações quando forem expressamente aceitas pela Contratante. Havendo dúvidas entre o presente 
contrato e a proposta da Contratada, aquele prevalecerá sobre esta. 
9.3.  Todas as despesas com a realização do objeto do contrato, sem restrições e inclusive tributárias, serão da Contratada, 
não sendo admitidas condições especiais ou despesas adicionais que não estejam explicitadas na proposta. 
9.4.  A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, objeto em desacordo com o presente Contrato, aplicando a penalidade 
prevista no item 7, acima, emitindo boleto para pagamento pela Contratada em 10 (dez) dias, podendo levar o título a 
protesto caso não seja quitado, assim como informar os órgãos de restrição creditícia. 
9.5. O presente instrumento poderá ser alterado em comum acordo entre as partes, através de termos aditivos, desde que 
aceitos e firmados por ambas. 
9.6.  A presente contratação é realizada nos termos do Decreto Federal n.º 8.241/14, aplicando-se referida norma à 
execução do objeto contratual e, supletivamente, as regras de Direito Civil. 
9.7. Para fins judiciais, fica eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para 
quaisquer discussões decorrentes deste Contrato. 
10. LOCAL E DATA: Porto Alegre, xxxx 
ASSINATURA DO REP. LEGAL DA CONTRATANTE 
 
 

ASSINATURA DO REP. LEGAL DA 
CONTRATADA E CPF: 
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Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Edital SP002.2021  
 
 

1.  Órgão demandante  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
Coordenador do Projeto: Patricia Ashton Prolla 
 
2.  Fiscalização do contrato e Comissão Técnica  
2.1. São responsáveis pela fiscalização do contrato e integrantes da Comissão Técnica desta Seleção Pública: 
 
Talita Uzeika 
Chefe do Serviço de Engenharia Predial e de Edificações – SEPE 
Telefone: 3359-8145 
 
2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar com Andrea - Telefone (51) 3332-6840 ou e-mail: 
compras@fundmed.org.br 
 
Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão 
encaminhar seus questionamentos, dúvidas e críticas ao edital para a FUNDMED utilizando o e-mail: 
compras@fundmed.org.br 

 
3.  Lotes de aquisição 

    LOTE 1 

 
Item Material Quantidade 

estimada 
  Valor total máximo 

aceitável 
01 Contratação de empresa para execução 

de reforma do forro de gesso do 4º 
andar do Centro de Pesquisa Clínica, 
conforme projeto anexo. 

 
01 

 
R$ 131.000,00  

 
Detalhamento do serviço: 

 
1. Forração do local com protetor de piso + lona preta com fita crepe em todo piso trabalhado; 
2. Retirada de luminárias e grades de ar condicionado; 
3. Retirada de forro de gesso calcinado existente com destinação correta com licença e certificado de 

transporte e do local de descarte; 
4. Colocação de paredes de gesso, continuação até a laje para melhorar o desempenho acústico e permitir 

a colocação de negativos; 
5. Colocação de forro de gesso acartonado com acabamento de negativos brancos em todos ambientes; 
6. Aplicação de selador e massa corrida nos forros e complementos de paredes; 
7. Pintura dos ambientes, paredes e tetos conforme cores existentes, com tinta acrílica acetinado. A 

quantidade de demãos deve ser suficiente para o completo cobrimento; 
8. Recolocação das luminárias existentes que foram retiradas e das grelhas dos ar-condicionados; 
9. Responsabilidade técnica com acompanhamento do arquiteto ou engenheiro (com RRT – ART), com 3 

visitas semanais ou conforme a necessidade do andamento da obra. 
10. Limpeza do local. 

 
 

 
4.  Informações gerais para elaboração de proposta e contratação 
A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta no licitações-
e, detalhar os serviços de forma clara, fazendo com que o mesmo possa ser perfeitamente identificado. 
 
Os serviços deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando 
a cargo da CONTRATADA a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo pagamentos 
decorrentes de quaisquer acréscimos. Não serão aceitas propostas para a execução parcial dos serviços. 
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5.  Local de execução do serviço 
Os serviços desta contratação deverão ser executados no local indicado abaixo: 
 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Prédio do Centro de Pesquisa Clínica 
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 – Porto Alegre - RS 
Horário de realização: De segunda à sexta, das de 8:00 até as 17:15 horas. 
 
6. Prazo de execução 
O serviço deverá ser executado em até 60 dias, a contar da assinatura do contrato e da emissão da ordem de            
execução dos serviços pela engenharia do HCPA; 

  
7. Forma de pagamento 
Os serviços serão pagos ao final, em parcela única, após a execução total do serviço por depósito na conta em nome 
do fornecedor, por este indicada, após a apresentação da nota fiscal referente ao objeto, em até 28 dias corridos 
da certificação da mesma pela pessoa responsável ou por quem de direito seja competente.  
 
8. Requisitos de capacidade técnica/Critério de habilitação das empresas 
 
Lote 01:  A documentação referente à qualificação técnica (Art. 21, Decreto n. 8.241/2014) consistirá na comprovação 
de que a empresa proponente possui em seu quadro permanente (vínculo empregatício), ou através de qualquer outra 
modalidade legal de vínculo contratual, engenheiro com registro no CREA como responsável técnico, além da 
apresentação de no mínimo 1 atestado de capacidade técnica, declaração ou certidão, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando aptidão do interessado para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto desta Seleção Pública. 
 
9. Documentos para início de Obra ou Serviço 
A CONTRATADA deverá apresentar os documentos listados abaixo, em até dez dias da assinatura do contrato, 
prorrogável a critério da CONTRATANTE. 

 ART da obra/serviço; 
 Carta de designação de preposto; 
 Relação de funcionários; 
 Relação de ferramentas; 
 Cópia dos contratos de trabalho e registros de empregos dos funcionários que exercerem atividades no HCPA; 
 Cópias dos atestados médicos (ASO) destes funcionários; 
 Cópias das fichas de entrega dos EPIs específicos a cada funcionário, devidamente assinadas e de acordo com 

os riscos das atividades, conforme NR-6; 
 Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e respectivo cronograma de ações e 

reavaliações anuais, conforme NR-9; 
 Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e relatório anual, apresentando 

conformidades em atendimento à norma, conforme NR-7; 
 Cópia do registro dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) devidamente 

protocolada na SRT/RS, conforme NR-4; 
 Cópia dos certificados de curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA) de todos 

os membros da comissão na CONTRATADA e ata mensal da CIPA. Em caso de não haver necessidade de 
CIPA, declaração do nome designado e cópia do certificado do funcionário capacitado para essas funções, 
conforme NR-5; 

 Cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) para 
contratadas que apresentem esta necessidade (a partir de 20 funcionários em atividades de construção), 
conforme NR-18; 

 Cópia dos certificados de treinamento e capacitação ou dos comprovantes de habilitação para trabalhos em 
instalações elétricas, caso a CONTRATADA possua funcionários que realizem atividades envolvendo energia 
elétrica. Apresentação das medidas de proteção e procedimentos de resgate, conforme NR-10; 

 Cópia dos certificados de treinamento ou comprovantes de habilitação, permissão para trabalho e 
procedimentos de resgate dos funcionários que realizarem trabalhos em espaços confinados, bem como 
apresentação dos procedimentos de resgate, conforme NR-33; 

 Cópia dos certificados de treinamento ou comprovantes de habilitação, permissão para trabalho e 
procedimentos de resgate dos funcionários que realizarem trabalhos em altura,  conforme NR-35; 

 Planejar e apresentar antecipadamente à área de segurança do trabalho um plano de trabalho e Análise 
Preliminar de Riscos (APR) para atividades consideradas de alto risco, antes de sua execução, fornecendo 
cópia à FISCALIZAÇÃO, de acordo com a necessidade, complexidade da obra/serviço, a critério da 
FISCALIZAÇÃO; 
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 Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) emitidas por profissional legalmente habilitado para 
os equipamentos e procedimentos indicados e apontados pela FISCALIZAÇÃO, em cumprimento a itens 
apresentados nas Normas Regulamentadoras; 

 Contrato firmado entre CONTRATADA e subcontratada. 
 Demais cursos exigidos pela legislação vigente que se fizerem necessários para a execução do objeto do 

contrato. 
 

Observações: 
 
A) Deve constar na proposta a seguinte declaração: 

“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, 
diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.” 
B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade. 
C) Não conformidades do serviço executado será de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe a 
responsabilidade pela não execução do serviço 
D) O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  

E) A prestação de serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e administração, 
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

F) Para esta Seleção Pública o fornecimento de bens/serviço será em parcela única. 
G) Os e-mails referentes ao processo deverão conter o seguinte ASSUNTO: “Edital SP002.2021”. 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000122325 / 2021

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Data da Fiscalização: 18/03/2021

TIPO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA: ROTINA

DADOS DA ATIVIDADE FISCALIZADA: SEM ATIVIDADE VINCULADA

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURIDICA FISCALIZADA
Nome: FUNDMED

Logradouro: RUA RAMIRO BARCELOS Nº: 2350

Complemento: SALA 177 Bairro: RIO BRANCO CEP: 90035003

Município: PORTO ALEGRE UF: RS

Telefone: (51) 33326840 e-mail: compras@fundmed.org.br CPF/CNPJ: 94.391.901/0001-03

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Logradouro: RUA RAMIRO BARCELOS Nº: 2350

Complemento: SALA 177 Bairro: RIO BRANCO CEP: 90035003

Município: PORTO ALEGRE UF: RS Latitude: -30.04079001491926 Longitude: -51.20791998282445

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Descrição: Em rotina de fiscalização de editais de licitações, observou-se em 18/03/2021 que o EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE
FORNECEDORES 002/2021, da FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL ? FUNDMED, possui como OBJETO a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO FORRO DE GESSO DO 4º ANDAR DO CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA, o que se enquadra no
desempenho de atividades técnicas atribuídas ao arquiteto e urbanista pela Lei 12.378/2010.

Apesar disso, no Edital, restringe às empresas que possuem em seu quadro permanente apenas engenheiro civil com registro CREA;. 

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

"9.3 A documentação referente à qualificação técnica (Art. 21, Decreto n. 8.241/2014) consistirá na comprovação de que a empresa proponente
possui em seu quadro permanente (vínculo empregatício), ou através de qualquer outra modalidade legal de vínculo contratual, engenheiro com
registro no CREA como responsável técnico, além da apresentação de no mínimo 1 atestado de capacidade técnica, declaração ou certidão, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do interessado para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta Seleção Pública."

A abertura das propostas ocorrerá no dia 06/04/2021, às 09: 30hs.

Impugnação enviada com assinatura digital em 18/03/2021 para o endereço compras@fundmed.org.br.

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".

Permanece a tramitação do processo de fiscalização através do Protocolo SICCAU nº 1277057.

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:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RS
Rua Dona Laura 320, 15º andar - Porto Alegre / RS, CEP: 90430091

Email: atendimento@caurs.gov.br - Telefone: (51) 3094-9800

Impresso em: 18/03/2021 às 13:52:01 por: Rodrigo Jaroseski, ip: 186.216.253.99
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000122325 / 2021

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 008/2021 
 

 
Porto Alegre, 18 de março de 2021. 

 
 
À Comissão de Seleção 
Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FUNDMED,  
Rua Ramiro Barcelos, 2350, sala 177 - Bairro Bom Fim 
90.035-003 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul 
compras@fundmed.org.br 

 

Assunto: Edital de Seleção Pública 002/2021. 
 

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 Senhoria 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 DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 
2. A presente impugnação é adequada à espécie, porquanto visa corrigir vício de 
origem contido no instrumento convocatório. Ainda que não haja previsão de impugnação no 
Decreto nº 8.241/2014, ela está relacionada ao direito de petição, o qual é garantia 
constitucional consolidada no artigo 5º, XXXIV, ‘a’, da Carta Magna. De acordo com tal 
dispositivo, é assegurado a todos o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos. 

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 Fundação Médica do Rio Grande do 
Sul - FUNDMED, publicou Edital de Seleção Pública destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO FORRO DE GESSO DO 4º ANDAR DO CENTRO DE PESQUISA 
CLÍNICA. 
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5. Chama à atenção desta autarquia os requisitos postulados como condições para 
participação, quais sejam: 

" 9. HABILITAÇÃO 
(...) 
9.3 A documentação referente à qualificação técnica (Art. 21, Decreto n. 
8.241/2014) consistirá na comprovação de que a empresa proponente possui em 
seu quadro permanente (vínculo empregatício), ou através de qualquer outra 
modalidade legal de vínculo contratual, engenheiro com registro no CREA como 
responsável técnico, além da apresentação de no mínimo 1 atestado de 
capacidade técnica, declaração ou certidão, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando aptidão do interessado para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta Seleção Pública." [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: 

“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; 
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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 
urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) através das seguintes atividades: 
(...) 
2.  EXECUÇÃO 
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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 
(...) 
2.3.   CONFORTO AMBIENTAL 
2.3.1. Execução de adequação ergonômica; 
2.3.2. Execução de instalações de luminotecnia; 
2.3.3. Execução de instalações de condicionamento acústico; 
2.3.4. Execução de instalações de sonorização; 
2.3.5. Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização; 
2.4.   ARQUITETURA DE INTERIORES 
2.4.1. Execução de obra de interiores; 
2.4.2. Execução de reforma de interiores; 
2.4.3. Execução de mobiliário; [Grifo nosso] 

10. Então, em relação ao objeto da contratação, percebe-se que há atividades de 
Arquitetos e Urbanistas, quais sejam: reforma de forro de gesso, incluindo complementação de 
paredes de gesso, com retirada e recolocação de luminárias e grelhas de ar condicionado. 

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 Senhoria, 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 
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. 
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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. Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer que a presente 
impugnação, junto ao Edital, seja remetida à instância superior, para análise e julgamento, com 
efeito suspensivo do certame licitatório, até a publicação da decisão definitiva.  

17. 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. 

18. 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: quinta-feira, 18 de março de 2021 13:46
Para: compras@fundmed.org.br
Assunto: Impugnação do Edital de Seleção Pública 002/2021.
Anexos: OFICIO FIS-CAU-RS-008-2021 - FUNDMED.pdf

Prioridade: Alta

 
Prezados, 
 
Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-CAU/RS 
nº 008/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de Seleção Pública 002/2021 da Fundação Médica do Rio 
Grande Do Sul – FUNDMED.  
 
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: compras@fundmed.org.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de março de 2021 13:46
Assunto: Retransmitidas: Impugnação do Edital de Seleção Pública 002/2021.

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 
 
compras@fundmed.org.br (compras@fundmed.org.br) 
 
Assunto: Impugnação do Edital de Seleção Pública 002/2021. 
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Rodrigo Jaroseski

De: Andrea Hubner Sartori <ahsartori@fundmed.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 18 de março de 2021 15:47
Para: Rodrigo Jaroseski
Cc: compras@fundmed.org.br; Leonardo Gayer
Assunto: Re: Impugnação do Edital de Seleção Pública 002/2021.

Prezado Sr. Rodrigo, 
 
Confirmo o recebimento do Ofício FIS-CAU/RS no 008/2021 e informo que em breve retornaremos seu 
email.  
 
Obrigada,  
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

 
 
 
 
 
 

Andrea Hübner Sartori 
Assessora | Compras 
ahsartori@fundmed.org.br 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
 

Fundação Médica  
Rua Ramiro Barcelos, 2350, sala 177 - Bom Fim  
Porto Alegre/RS, CEP 90035-003www.fundmed.org.br 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
 

    

 
 
Em qui., 18 de mar. de 2021 às 13:46, Rodrigo Jaroseski <rodrigo@caurs.gov.br> escreveu: 

 

Prezados, 

  

Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o Ofício FIS-CAU/RS 
nº 008/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de Seleção Pública 002/2021 da Fundação Médica do Rio 
Grande Do Sul – FUNDMED.  
  
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, 
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Rodrigo Jaroseski

De: Andrea Hubner Sartori <ahsartori@fundmed.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 18 de março de 2021 20:40
Para: Rodrigo Jaroseski
Cc: compras@fundmed.org.br; Leonardo Gayer
Assunto: Re: Impugnação do Edital de Seleção Pública 002/2021.

Bom dia Sr. Rodrigo, 
 
Em resposta ao seu Ofício FIS-CAU/RS nº 008/2021, informamos que acolhemos o pedido do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), retificando o Edital e 
Termo de Referência da SP002.2021, no que diz respeito aos requisitos de capacidade 
técnica/critério de habilitação das empresas. Desta forma, as novas datas do certame passam a 
ser: 
 
Abertura das propostas 
08/04/2021-09:30 

Data e a hora da disputa 
08/04/2021-14:30 

 
 
 
Qualquer dúvida permaneço à disposição. 
 
Atenciosamente, 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

 
 
 
 
 
 

Andrea Hübner Sartori 
Assessora | Compras 
ahsartori@fundmed.org.br 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
 

Fundação Médica  
Rua Ramiro Barcelos, 2350, sala 177 - Bom Fim  
Porto Alegre/RS, CEP 90035-003www.fundmed.org.br 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
 

    

 
 
Em qui., 18 de mar. de 2021 às 13:46, Rodrigo Jaroseski <rodrigo@caurs.gov.br> escreveu: 

 

Prezados, 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1277057/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

2

Data cadastro: 

19/03/2021
Hora passo: 

08:39:19
Origem: 

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Destino:

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Descrição: 

Em 19/03/2021, a FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL ? FUNDMED encaminhou e-mail (anexo 09 do protocolo) a este
fiscal em resposta à impugnação interposta em relação ao EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 002/2021,
DEFERINDO o pedido do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e informando que o edital foi retificado, incluindo a possibilidade de
participação de empresas e profissionais registrados no CAU/RS, 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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