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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1304002/2021

Interessado (1)

Nome / Nome Fantasia:

Município de Lagoa Bonita do Sul
Registro:

00000000022756

Endereço:

RUA PEDRO MACIEL, 1230 - CENTRO - LAGOA BONITA DO SUL

Informações do Protocolo

EDITAL

Assunto: 

Emissão: 

04/05/2021
Cadastro: 

04/05/2021
Situação: 

ARQUIVADO

PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, COM ÁREA TOTAL DE
137,28M², EM REGIME DE  EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL).

Descrição: 

Prezada Raquel, 
Encaminho protocolo para análise do Tomada de preços 01/2021. 
Certame em 19/05/2021
Limite para impugnação em 12/05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL

OBJETO: contratação de empresa para realizar a ampliação da EMEI Criança Feliz, com área total de 137,28m², em regime de
empreitada por preço global (mão-de-obra e material).

Observações: 

Documentos

Tipo: Data: Situação: Observação: 
Outros 11/05/2021 Inclusão 001 EDITAL TP 01-2021
Outros 11/05/2021 Inclusão 002 MEMORIAL
Outros 11/05/2021 Inclusão 003 PROJETO
Outros 11/05/2021 Inclusão 004 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - RESTRIÇÃO
Ofício 11/05/2021 Inclusão 005 OFICIO FIS-CAU-RS-025-2021 - PM LAGOA BONITA DO SUL
E-mail 11/05/2021 Inclusão 006 E-MAIL IMPUGNAÇÃO RESTRIÇÃO
E-mail 11/05/2021 Inclusão 007 ENTREGA E-MAIL IMPUGNAÇÃO
E-mail 13/05/2021 Inclusão 008 E-MAIL RESPOSTA IMPUGNAÇÃO DEFERIMENTO
Despacho 13/05/2021 Inclusão 009 DESPACHO DEFERIMENTO
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Outros 13/05/2021 Inclusão 010 NOTIFICAÇÃO DEFERIMENTO

Movimentos

Data Envio Data Recebimento Origem Destino
04/05/2021 04/05/2021 FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS
13/05/2021 13/05/2021 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: 

04/05/2021
Hora passo: 

13:02:01
Origem: 

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Destino:

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Descrição: 

Prezada Raquel, 
Encaminho protocolo para análise do Tomada de preços 01/2021. 
Certame em 19/05/2021
Limite para impugnação em 12/05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL

OBJETO: contratação de empresa para realizar a ampliação da
EMEI Criança Feliz, com área total de 137,28m², em regime de 
empreitada por preço global (mão-de-obra e material).

Despachos do Movimento
Sem Despachos Vinculados ao Movimento.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 

Município de Lagoa Bonita do Sul  

Edital de Tomada de Preço nº 01/2021 

Tipo de julgamento: menor preço global (mão-de-obra e material) 

Data de abertura: 19 de maio de 2021, às 09 horas. 

 

Edital de tomada de preço para 

contratação de empresa para 

realizar a ampliação da EMEI 

Criança Feliz. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 

19 de maio de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, se reunirá a 

Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria nº 98/2021, com a 

finalidade de receber e julgar propostas para a contratação de empresa para realizar 

a ampliação da EMEI Criança Feliz, em regime de empreitada por preço global, com 

fornecimento de material e mão-de-obra. 

 

Poderão participar as empresa do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que 

apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia anterior 

ao fixado para o recebimento das propostas. 

 

1. DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 

realizar a ampliação da EMEI Criança Feliz, com área total de 137,28m², em regime de 

empreitada por preço global (mão-de-obra e material), conforme projetos e memorial 

descritivo e demais especificações anexos a este edital. 
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2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

Poderão participar do certame todas as empresas cadastradas no ramo de atividade 

pertinente ao objeto licitado junto ao Município de Lagoa Bonita do Sul, ou que vierem a 

cadastrar-se até o dia 13 de maio de 2021. Para cadastramento deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

2. 1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 

 

2.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro Comercial no caso de empresa comercial; 

b) 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; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

2.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão 

Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta 

RFB/PGFN nº 1.751/14);  

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os 

tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os 

tributos de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente; 
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f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo Tribunal do Superior 

do Trabalho ou pelo Tribunal Regional do Trabalho. 

 

2.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) certidão de registro no CREA em nome da pessoa jurídica e do responsável 

técnico da Empresa; 

b) atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, 

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

executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em 

características, quantidades e prazos; 

Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica 

seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a área 

executada e o período utilizado para tanto. 

c) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 

técnico da Empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em 

características com o ora licitado. 

Observação: a prova de capacitação técnica da empresa e do responsável 

técnico pode se dar em atestados separados ou em um único documento. 

 

2.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta. 

OBS: Somente será aceito o balanço registrado na Junta Comercial, com a 

indicação do número do Livro Diário, acompanhado dos respectivos termos de abertura e 

de encerramento. 

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 6/44

Impresso em: 14/05/2021  às 14:56:45 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1304002/2021



Página 7/44

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL 

 

 
 

Rua Pedro Maciel, 1230 – CEP 96.920-000 – Lagoa Bonita do Sul – RS CNPJ 04.215.918/0001-09 – Fone (51) 3616 4111/4107 

 
4 

 

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para 

a apresentação do documento; 

 

2.1.6  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

2.1.7 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de R$ 3.600,000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 

apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se 

enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos 

neste edital. 

2.1.8 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 2.1.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 

fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data 

em que for declarada como vencedora do certame. 

2.1.9  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa 

de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

2.1.10  O prazo de que trata o item 2.1.8 poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

2.1.11  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.1.8, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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2.1.12  Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.5, poderão ser apresentados 

em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou 

publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.3 

poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a 

verificação de sua autenticidade pela Administração. 

 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

Os documentos necessários à 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.º 1 e n.º 2, para o que 

sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 01/2021 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

 

AO MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 01/2021 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado (fornecido pelo Município ou por 

outro órgão público, conforme autorizado no edital); 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para 

cadastro esteja com prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão 

emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao Certificado apresentado, sob 

pena de inabilitação. 
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b) se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos 

atos constantes da presente licitação. 

 

3.2 O envelope n.º 02 deverá conter: 

a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última 

pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução da 

obra, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com 

material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, 

lucro do empreendimento, etc., de forma discriminada); 

a.1) cotação de preço de material e mão-de-obra separadamente, assim 

discriminados na proposta: 

1) Valor total global: R$........................................... 

2) Valor da mão-de-obra: R$........................................... 

3) Valor do material: R$........................................... 

b) planilha de quantitativos e custos unitários; 

c) cronograma físico-financeiro, que deverá ter como paradigma o elaborado 

pelo Município. 

 

Observação 1: Caso não conste na proposta o prazo de validade de 60 

(sessenta dias), será considerado pela Administração como prazo de validade de 60 

(sessenta) dias, considerando-se aceito este prazo de validade pela licitante. 

Observação 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. 

Observação 3: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 

constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 

desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

 

4. DO JULGAMENTO 
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4.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela 

Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global (mão-de-obra e 

material), para contratação de empresa para realizar a ampliação da EMEI Criança 

Feliz. 

4.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de 

trabalho, serão acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, 

correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos 

daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao 

fornecimento de material e aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na 

obra; 

4.2.1.   Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e 

aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na obra, deverão fazer parte do 

contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

4.3 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 

artigos 43 e 44 da Lei n.º 8.666/93. 

4.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério 

de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

5.1  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para 

as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao 

item 2.1.6, deste edital. 

5.1.2.  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

5.1.3.  A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal 

da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 

definitivo do recurso interposto. 

5.2.  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora 

da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 01(um) dia, nova proposta, 

por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor 

preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas 

de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 

item 2.1.6 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na 

alínea a deste item. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte 

e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem 

em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas 

anteriores. 

5.3.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

5.4.  O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 2.1.6, deste edital). 

5.5.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em 

ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

6.1 O valor da proposta não poderá exceder o valor total global de R$ 225.267,72 

(duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) 

conforme valor fixado na planilha do engenheiro. 

6.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 

este edital, bem como com preços unitários e/ou globais superestimados ou inexequíveis. 

 

7. DOS RECURSOS 
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Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8. DOS PRAZOS E DA GARANTIA 

8.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) 

dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

8.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

8.3  O prazo de início da obra é de até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato 

e Autorização de Início de Obra. 

8.4  O prazo para término da obra é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

Autorização de Início de Obra. 

8.5  O prazo de garantia da obra será de cinco anos, contados da aprovação pelo 

Engenheiro do Município. 

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL E DA OBRA 

9.1 Será exigida da contratada uma garantia correspondente à 10% (dez por cento) do 

valor do contrato, a ser apresentado na data de celebração do acordo, cabendo a 

contratada optar por uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

9.2 Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo 

deverá coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a 

substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificação. 

9.2.1 A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua 

validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de 

execução e/ ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que 

majorem o valor do contrato. 

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 12/44

Impresso em: 14/05/2021  às 14:56:45 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1304002/2021



Página 13/44

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL 

 

 
 

Rua Pedro Maciel, 1230 – CEP 96.920-000 – Lagoa Bonita do Sul – RS CNPJ 04.215.918/0001-09 – Fone (51) 3616 4111/4107 

 
10 

 

9.3 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento 

correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

9.4 O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o 

artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando 

o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

 

10.  DAS PENALIDADES 

10.1  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 

anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 

valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente 

ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 
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 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor 

atualizado do contrato. 

10.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso. 

10.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

11. DO RECEBIMENTO: 

11.1.  A obra deverá ser entregue ao Engenheiro da Prefeitura Municipal, para 

posterior aprovação. 

11.2.  Verificada a desconformidade das obras, a licitante vencedora deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1  O pagamento será efetuado, de acordo com o cronograma físico-financeiro, a 

contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo 

servidor responsável pela fiscalização da obra, Secretário Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto. 

12.2  Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados 

na obra, caso contrário, as parcelas correspondentes ficarão retidas junto a Secretaria da 

Fazenda e Planejamento – Tesouraria do Município, até comprovação de quitação. 

12.3  Incidirá também no valor correspondente a mão-de-obra, o percentual de 

ISSQN, previsto na Lei Municipal pertinente. 

12.4  O pagamento da última parcela será efetuado em mediante a apresentação da 

CND da obra.  
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12.5  Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da Legislação que 

regula a matéria. 

12.6  A contratada assume, exclusivamente, todos os encargos decorrentes das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de acordo com a Instrução Normativa 

MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 – DOU de 15/07/2005 e suas alterações. 

 

13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

13.1  Ocorrendo às 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. 

13.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será 

concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título 

de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o INPC.  

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 - As despesas decorrentes do objeto desse edital serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

5 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

1 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

1038 Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI 

344905100000000 - Obras e Instalações 

Referência: 461  Vínculo: 3100 

Referência: 463  Vínculo: 2000 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município 

de Lagoa Bonita do sul, setor de Licitações, sito na Rua Pedro Maciel, nº 1230, ou pelos 

telefones 51 3616-4111/4107, no horário compreendido entre as 8h às 11:30h e 13h e 
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16:00h, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data 

marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora 

do prazo e local estabelecidos neste edital. 

15.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

15.4 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. 

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre 

matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de 

habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n.° 8.666-93). 

15.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

15.6 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. 

15.7  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será 

transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subsequente ao ora fixado. 

15.8.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 

indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

15.9.  São anexos deste Edital:  

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO; CRONOGRAMA FÍSICO – 

FINANCEIRO; PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS E PLANTAS. 
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15.10.  Fica eleito o Foro da Comarca de Sobradinho - RS para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

 

Lagoa Bonita do Sul, 30 de abril de 2021. 

                                                   

 

Luiz Francisco Fagundes 

Prefeito Municipal 

 

            

Este edital se encontra 

examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor (a) Jurídico (a)        
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ANEXO I 

Minuta de Contrato 

                                 

Pelo presente instrumento de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA 

DO SUL, CNPJ nº 04.215.918/0001-09, com sede a Rua Pedro Maciel, 1230, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz Francisco Fagundes aqui 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa................, com sede a .........., 

nº..., no Município de ............, RS, CNPJ nº ...., representado pelo Sr. ....................., 

RG:....................., CPF:......................., aqui denominado CONTRATADA, tendo em vista 

o resultado obtido na Tomada de Preço nº 01/2021, tem entre si como justo e acordado o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

DO OBJETO 

O objeto deste é a ampliação da EMEI Criança Feliz, com área total de 

137,28m², em regime de empreitada por preço global (mão-de-obra e material), conforme 

projetos e memorial descritivo e demais especificações anexos a este edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

DOS PRAZOS E GARANTIAS  

2.1 O prazo de início da obra é de até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato 

e Autorização de Início de Obra. 

2.2  O prazo para término da obra é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

Autorização de Início de Obra. 

2.3  O prazo de vigência do contrato será de cinco anos, podendo ser prorrogado. 

2.4  O prazo de garantia obra será de cinco anos, contados da aprovação pelo 

Engenheiro do Município. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

DO PREÇO 
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A contratante pagará a contratada o valor total global de R$ .........(.............), sendo 

R$............... referente ao material e R$................. referente a mão de obra, pelo objeto 

ora licitado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

DO PAGAMENTO 

4.1  O pagamento será efetuado, de acordo com o cronograma físico-financeiro, a 

contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo 

servidor responsável pela fiscalização da obra. 

4.2  Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados 

na obra, caso contrário, as parcelas correspondentes ficarão retidas junto a Secretaria 

Mun. da Fazenda e Planejamento – Tesouraria do Município, até comprovação de 

quitação. 

4.3  Incidirá também no valor correspondente a mão-de-obra, o percentual de 

ISSQN, previsto na Lei Municipal pertinente. 

4.4  O pagamento da última parcela será efetuado em mediante a apresentação da 

CND da obra.  

4.5  Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da Legislação 

que regula a matéria; 

4.6  A contratada assume, exclusivamente, todos os encargos decorrentes das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de acordo com a Instrução Normativa 

MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 – DOU de 15/07/2005 e suas alterações. 

4.7 Fica responsável pelo cumprimento do contrato o Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. 

 

CLÁUSULA QUINTA:  

DO ATRASO NOS PAGAMENTOS 

Em caso de atraso nos pagamentos, os valores não sofrerão reajuste de espécie alguma. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 
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DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas do presente contrato serão suportadas pela contratante através da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

5 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

1 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

1038 Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI 

344905100000000 - Obras e Instalações 

Referência: 461  Vínculo: 3100 

Referência: 463  Vínculo: 2000 

 

CLÁUSULA SÉTIMA:  

DA GARANTIA CONTRATUAL E DA OBRA 

7.1 Será exigida da contratada uma garantia correspondente à 10% (dez por cento) do 

valor do contrato, a ser apresentado na data de celebração do acordo, cabendo a 

contratada optar por uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

7.2 Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo 

deverá coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a 

substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificação. 

7.2.1 A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua 

validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de 

execução e/ ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que 

majorem o valor do contrato. 

7.3 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento 

correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 
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7.4 O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o 

artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando 

o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

 

CLÁUSULA OITAVA:  

DAS PENALIDADES 

8.1  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 

anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 

valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente 

ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

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 21/44

Impresso em: 14/05/2021  às 14:56:45 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1304002/2021



Página 22/44

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL 

 

 
 

Rua Pedro Maciel, 1230 – CEP 96.920-000 – Lagoa Bonita do Sul – RS CNPJ 04.215.918/0001-09 – Fone (51) 3616 4111/4107 

 
19 

 

com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor 

atualizado do contrato. 

8.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso. 

8.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA: 

DAS DISPOSIÇÕES 

9.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato em parte ou 

totalmente, se, em caso de alteração da legislação em vigor ou por qualquer outro 

motivo, resultar prejuízo à Contratante. 

9.2 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato 

nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93, alterada em parte pela Lei 8.883/94, sem que 

caiba a CONTRATADA, o direito de qualquer tipo de indenização. 

9.3 Fica fazendo parte integrante do presente contrato, o processo de Licitação 

Tomada de Preço nº 01/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Sobradinho – RS, para dirimir quaisquer 

questões do presente contrato. 

E por estarem, assim justos e acordados, assinam este contrato de mão de obra em duas 

vias de igual teor, forma e valor na presença de duas testemunhas que também assinam. 

 

Lagoa Bonita do Sul, _____ de ____________ de 2021. 

                                  

                                   

      Luiz Francisco Fagundes                             

      PREFEITO MUNICIPAL    EMPRESA CONTRATADA 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Edital Tomada de Preço Nº 01/2021 

 

A presente licitação visa a contratação de empresa para realizar a 

ampliação da EMEI Criança Feliz, com área total de 137,28m², em regime de 

empreitada por preço global (mão-de-obra e material), conforme projetos e memorial 

descritivo e demais especificações anexos a este edital. 

 

Prezados Senhores: 

Nossa proposta para a execução da obra é: 

1) Valor total global: R$........................................... 

2) Valor da mão-de-obra: R$........................................... 

3) Valor do material: R$........................................... 

(Informar o percentual que representa os Encargos Sociais e BDI) 

 

 A obra será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado 

pela Prefeitura Municipal de Lagoa Bonita do Sul. 

 

DECLARAÇÕES 

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar as obras 

conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no item 1.1 

deste Edital. 

2. Declaramos que entregaremos a obra no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 

dias, a contar da Autorização de Início da Obra, conforme estipulado em edital. 

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico 

financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais. 

4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas 

as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, 
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incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, 

equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças 

inerentes. 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) 

dias.            

 

 

Local e data. 

 

 

________________________ 

       Responsável pela Firma 

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 24/44

Impresso em: 14/05/2021  às 14:56:45 por: Thaís Cristina da Luz , ip: 201.37.108.195 - Protocolo: 1304002/2021



Página 25/44

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL 

 

 
 

Rua Pedro Maciel, 1230 – CEP 96.920-000 – Lagoa Bonita do Sul – RS CNPJ 04.215.918/0001-09 – Fone (51) 3616 4111/4107 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO; CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO; 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS E PLANTAS. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBRA: AMPLIAÇÃO EMEI 
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL - RS 
LOCAL: RUA AMADEUS BORDIGNON – LAGOA BONITA DO SUL - RS  
 
ÁREA TOTAL: 137,28m² 
 

SALAS DE AULA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS: 

 
1-SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÕES – Ficará ao cargo da empresa vencedora da 
licitação fazer a instalar uma placa de obra, fazer a locação com gabarito de madeira e 
instalar um galpão de obras. 
A fundação será em sapata corrida contínua de 30x30cm, de concreto ciclópico, 1:3:6 
c/ adição de 30% de pedra de mão . O nivelamento será com alvenaria tijolos maciços 
de 20cm assentes no estilo 1 vez. No contorno será feita uma viga de fundação de 
20x20cm, armada com 4 ferros 8 mm e estribos 4,2 a cada 15 cm. Sobre todas as 
faces da viga serão aplicadas 3 demãos de impermeabilizante (hidroasfalto). 
As salas de aula à construir deverão obedecer o mesmo nível do prédio existente. 
 
2-PAREDES DE ALVENARIA, CINTAS VIGAS E PILARES – As paredes serão com 
tijolos 6 furos de 9x14x19cm no estilo 1 vez.  
Sobre as alvenarias será executada uma cinta de concreto armado de 15x20cm com 4 
ferros 8 mm e estribos 4,2 a cada 15 cm. No acesso coberto serão executadas pilares 
com seção de 20x20cm (considerando o reboco) e uma viga de concreto armado com 
4 barras de ferro 10,00mm e estribos de 5,0mm a cada 15,0cm. 
 
3-COBERTURA – O madeiramento será composto de tesouras duplas com guias de 
eucalipto bruto de 2,5 x 15 cm e ripão de 5x5cm devendo ser amarrados nas 
extremidades na cinta de concreto e vigas com ferro 4.2 mm, sendo o espaçamento 
máximo entre as tesouras de um metro.  
O beiral será reto do tipo guarda vento com 75 cm idêntico ao do prédio existente 
forrado com forro de eucalipto branco, o espelho será de cedrinho com 15cm de 
espessura, o beiral será pintado com tinta esmalte de primeira qualidade.   
O telhamento será com telha de fibrocimento ondulada de 6 mm de espessura, todos 
os detalhes constam no projeto em anexo. 
 
4-REVESTIMENTOS- As paredes, pilares, cintas, vigas do acesso, viga de fundação, 
parte do alicerce que ficará aparente, serão revestidas com chapisco no traço 1:4 de 
cimento e areia grossa e massa única 1:2:8 de cimento cal e areia media peneirada de 
20 mm de espessura, perfeitamente reguada e desempenada. Será instalado azulejo 
no formato de 30x60cm retificado na cor branca, nos sanitários os azulejos serão 
instalados em todas as paredes até a altura de 1,80m, na cozinha será instalado na 
parede da pia, na lateral direita até a janela e na lateral esquerda em toda a parede, até 
a altura de 1,50m.  
 
5-ESQUADRIAS – As janelas serão basculantes de ferro cantoneira 5/8” x 1/8”, com 
básculas de no máximo de 10 cm de vão livre. 
Os vidros serão transparentes de 3 mm colocados com massa.  
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As portas serão do tipo externas de madeira de lei, maciças, com almofadas e com 
fechaduras tipo externas cromadas. 
As portas das divisórias de granito dos sanitários serão do tipo MDF a prova d´água na 
cor branca, receberão fechaduras com chave do tipo de banheiro cromadas, medidas 
constam no projeto em anexo.  
 
6-PAVIMENTAÇÃO – O contrapiso será de concreto simples de fck-20 Mpa e terá 7cm 
de espessura sobre lastro de brita de 1 com 5cm de espessura. 
Deverá ser executada uma camada de regularização com argamassa no traço 1:0,5:5 
de cimento, cal e areia antes do assentamento do piso. 
O piso será em porcelanato de primeira, 45x45cm ou maior, cor cinza claro.  
O rodapé será cerâmico de 7cm de altura  (do próprio piso cortado). O rejunte será na 
cor cinza claro. 
 
7 - FORRO- Deverá ser executada uma cama para o forro com ripas de madeira de 
2,5x7,0cm para nivelamento, o forro será de PVC branco de 0,8mm de espessura com 
roda forro de PVC tipo meia-cana. Os beirais serão forrados com forro de madeira de 
primeira qualidade. 
 
8 - PINTURA – As janelas e calhas, deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura 
com duas de mãos de tinta esmalte sintético sobre fundo nivelador branco. 
As portas e beirais de madeira serão pintadas com duas demãos ou mais de tinta 
esmalte sintético sobre fundo nivelador.  
 
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Será colocado um CD para 12 disjuntores visando 
futuras ampliações nas salas de aula, os disjuntores serão de 20A, embutido conforme 
projeto. A luz virá da caixa de medição existente com fio 10,0mm² (fase e neutro 
10,0mm² e terra de 4,0mm²) subterrâneo com eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 
1/2’’. 
As luminárias serão do tipo plafon de led de sobrepor 30W.  
Os eletrodutos serão de PVC de 1 1/4” embutidos nas paredes, as caixas 2 x 4 serão 
em PVC e  interruptores serão simples de uma tecla e três teclas, as tomadas serão de 
embutir do tipo 2p+t.  A fiação será com condutores de cobre isolados de 2,5mm², tudo 
conforme projeto em anexo.  
 
10 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESGOTO) 
 
Será utilizado a fossa séptica e o sumidouro existentes. 
Os tubos serão de PVC junta elástica atendendo as solicitações da NBR5688/jan.99 – 
série normal, a tubulação não poderá ter uma inclinação menor que 5%. 
As caixas de gordura e ralos serão em PVC do tipo sifonada todas em PVC branco. 
Serão executadas caixas de passagem em alvenaria rebocadas internamente para 
conduzir os efluentes até a fossa e sumidouro. 
Vaso sanitário infantil branco com caixa acoplada e assento em PVC branco, em todos 
os sanitários, deverá ser observado o projeto de esgoto para a execução dos serviços.   
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11 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA) 
 
Será utilizada a rede de abastecimento existente. 
Os tubos e conexões serão de PVC soldável nos pontos de distribuição deverá ser 
colocada luva de PVC com bucha de latão. 
Os registros que ficarão aparentes serão de ferro tipo gaveta com canopla cromada. 
A tubulação seguirá as bitolas e traçados do projeto de água. 
As cubas em louça de cor branca com bancada em granito, em todos os sanitários. 
Torneira giratória metálica cromada de balcão, na cuba da cozinha. 
Torneira fixa metálica cromada de balcão nos sanitários.  
Será instalada uma divisória de granito branco siena nos dois sanitários até a altura de 
1,80m, todos os detalhes constam no projeto em anexo. 
 
 
 
 

Lagoa Bonita do Sul, 10 março de 2021. 
 
 

                                                             __________________________ 
                                                                Luiz Francisco Fagundes 

                                                               Prefeito Municipal 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000125386 / 2021

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Data da Fiscalização: 11/05/2021

TIPO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA: ROTINA

DADOS DA ATIVIDADE FISCALIZADA: SEM ATIVIDADE VINCULADA

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURIDICA FISCALIZADA
Nome: Município de Lagoa Bonita do Sul

Logradouro: RUA PEDRO MACIEL Nº: 1230

Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 96920000

Município: LAGOA BONITA DO SUL UF: RS

Telefone: (51) 36164111 e-mail: lagoabonitadosul@gmail.com CPF/CNPJ: 04.215.918/0001-09

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Logradouro: RUA PEDRO MACIEL Nº: 1230

Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 96920000

Município: LAGOA BONITA DO SUL UF: RS Latitude: -29.490257191863243 Longitude: -53.01814079284357

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA FISCALIZADA
Descrição: Em rotina de fiscalização de editais de licitações, observou-se em 11/05/2021 que o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2021, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL, possui como OBJETO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A
AMPLIAÇÃO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, COM ÁREA TOTAL DE 137,28M², EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), 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 à Pessoas Jurídicas e profissionais registrados no CREA.

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

" 2.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) certidão de registro no CREA em nome da pessoa jurídica e do responsável técnico da Empresa;
b) atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos;
Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade
entre a área executada e o período utilizado para tanto.
c) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da Empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado.
Observação: a prova de capacitação técnica da empresa e do responsável técnico pode se dar em atestados separados ou em um único
documento."

O recebimento das propostas ocorrerá no dia 19/05/2021, às 09:00 hs.

Impugnação enviada com assinatura digital em 11/05/2021 para o endereço compraslagoabonita@terra.com.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 impugnação através do Protocolo SICCAU nº 1304002.

NÃO FORAM CONSTATADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA DATA DA VISITA, PODENDO, A QUALQUER TEMPO, SER EFETUADA
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RS

1000125386 / 2021

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 025/2021 
 

 
Porto Alegre, 11 de maio de 2021. 

 
 
A Sua Excelência o Senhor, 
Luiz Francisco Fagundes 
Prefeito Municipal,  
Município de Lagoa Bonita do Sul,  
Rua Pedro Maciel nº 1230 - Bairro Centro 
CEP 96920-000 | Lagoa Bonita do Sul | Rio Grande do Sul 
compraslagoabonita@terra.com.br 

 

Assunto: Edital de Tomada de Preços 01/2021. 
 

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 o Município de Lagoa Bonita do Sul 
publicou Edital de Tomada de Preços destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 
A AMPLIAÇÃO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, COM ÁREA TOTAL DE 137,28M², EM REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL). 
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5. Chama à atenção desta autarquia os requisitos postulados como condições para 
participação, quais sejam: 

" 2.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) certidão de registro no CREA em nome da pessoa jurídica e do responsável 
técnico da Empresa; 
b) atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, 
registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 
licitado, em características, quantidades e prazos; 
Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica 
seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a 
área executada e o período utilizado para tanto. 
c) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico 
da Empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível 
em características com o ora licitado. 
Observação: a prova de capacitação técnica da empresa e do responsável 
técnico pode se dar em atestados separados ou em um único documento." [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] 
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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; 
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. 
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" 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 
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; 
(...) 
2.5.   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
2.5.1. Execução de instalações hidrossanitárias prediais; 
2.5.2. Execução de instalações prediais de águas pluviais; 
2.5.3. Execução de instalações prediais de gás canalizado; 
2.5.4. Execução de instalações prediais de gases medicinais; 
2.5.5. Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio; 
2.5.6. Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes; 
2.5.7. Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; 
2.5.8. Execução de instalações telefônicas prediais; 
2.5.9. Execução de instalações prediais de TV; 
2.5.10. Execução de comunicação visual para edificações; 
2.5.11. Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios." 
[Grifo nosso] 

10. Então, em relação ao objeto da contratação, percebe-se que há atividades de 
Arquitetos e Urbanistas, quais sejam: execução de obra de ampliação incluído arquitetura, 
estrutura, fundações, instalações elétricas e hidrossanitárias. 

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. 
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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 
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: terça-feira, 11 de maio de 2021 14:58
Para: compraslagoabonita@terra.com.br
Assunto: Impugnação do Edital de Tomada de Preços 01/2021.
Anexos: OFICIO FIS-CAU-RS-025-2021 - PM LAGOA BONITA DO SUL.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 025/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de Tomada de Preços 01/2021 do Município de Lagoa Bonita 
do Sul.  
 
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: compraslagoabonita@terra.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de maio de 2021 14:58
Assunto: Retransmitidas: Impugnação do Edital de Tomada de Preços 01/2021.

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 
 
compraslagoabonita@terra.com.br (compraslagoabonita@terra.com.br) 
 
Assunto: Impugnação do Edital de Tomada de Preços 01/2021. 
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Rodrigo Jaroseski

De: COMPRAS LAGOA BONITA DO SUL <compraslagoabonita@terra.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 13 de maio de 2021 14:26
Para: Rodrigo Jaroseski
Assunto: Re: Impugnação do Edital de Tomada de Preços 01/2021.
Anexos: CCI13052021_0007.jpg; CCI13052021_0006.jpg

Boa tarde! 

  
Segue anexo resposta quanto ao pedido de impugnação a TP Nº 01/2021. 
  
Favor confirmar o recebimento deste e-mail. 
  
  
  
  
  
Att, 
  
Setor de Compras e Licitações 
Prefeitura Municipal de Lagoa Bonita do Sul/RS 
CNPJ: 04.215.918/0001-09 
Fone: (51) 3616-4111/4107  
lagoabonitadosul.atende.net 

 
 
Em Ter 11/05/21 14:57, Rodrigo Jaroseski rodrigo@caurs.gov.br escreveu: 

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

 

  

Prezados, 

  

  

  

Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), encaminha-se o 
Ofício FIS-CAU/RS nº 025/2021, anexo, referente à impugnação ao Edital de Tomada de Preços 
01/2021 do Município de Lagoa Bonita do Sul.  
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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 
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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
1304002/2021

Detalhes do movimento 

Usuário:

Rodrigo Jaroseski
Número passo:

2

Data cadastro: 

13/05/2021
Hora passo: 

14:58:30
Origem: 

FISC-SEDE-LIC - Fiscalização de Licitações - RS

Destino:

FISC-SEDE-AP - Fiscalização Apoio - RS

Descrição: 

Em 13/05/2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL encaminhou e-mail (anexo 008 do protocolo) a este fiscal
com cópia da decisão (anexo 009 do protocolo), à impugnação interposta em relação ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2021,
DEFERINDO o pedido do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e informando que o edital será republicado, 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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