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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS 

 

 

EDITAL Nº 091/2017  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017  

PROCESSO Nº 042/2017  

 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física especializada na prestação 

de serviços de elaboração de Cálculos e Perícias em Processos Judiciais Cíveis e 

Trabalhistas, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

 

 

COMUNICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

 

COMUNICAMOS as empresas interessadas na licitação em epígrafe, que ocorreram as 

seguintes alterações/inclusões conforme segue abaixo, mantendo os demais itens 

inalterados: 

 

 

Item 3.5 do Termo de Referência 

 

Exclusão do item 3.5:  O(a) contratado(a) deverá comprovar possuir sede/filial em 

Canoas/RS ou na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). 

 

Item 4.3 do Termo de Referência 

 

Onde se lê: Os preços unitários dos serviços mencionados na tabela acima, quando 

contratados, serão fixos, irreajustáveis durante a vigência do contrato e compreenderão 

todas as despesas diretas e indiretas (instalações físicas, equipamentos, impostos, taxas, 

etc) do (a) contratado(a). 

Leia-se: Os preços unitários dos serviços mencionados na tabela acima, quando 

contratados, serão fixos, irreajustáveis durante a vigência do contrato e compreenderão 

todas as despesas diretas e indiretas (instalações físicas, equipamentos, impostos, taxas, 

deslocamentos, hospedagem, etc) do (a) contratado(a). 

Item 7.1.11 do Termo de Referência 

Exclusão do item 7.1.11: Identificar e manter, com vistas à execução do contrato junto 

à FMSC, sede/filial em Canoas/RS ou na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA); 

Cláusula Sexta – Parágrafo único do Contrato  
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Onde se lê: Parágrafo Único. Nos preços unitários e totais fixados estão incluídos todos 

os custos e despesas, tais como: custos da mão de obra, custos diretos e indiretos, seguros, 

encargos sociais/trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários e outros custos 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato. 

 

Leia-sê: Parágrafo Único. Nos preços unitários e totais fixados estão incluídos todos os 

custos e despesas, tais como: custos da mão de obra, custos diretos e indiretos, seguros, 

encargos sociais/trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários, deslocamentos, 

hospedagem e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Contrato. 

 

Cláusula Décima Primeira - Item XI 

Exclusão do item XI: Identificar e manter, com vistas à execução do contrato junto à 

FMSC, sede/filial com endereço na em Canoas/RS ou na região metropolitana de Porto 

Alegre; 

  

 

 

O Edital retificado encontra-se disponível em http://www.fmsc.rs.gov.br/. 

 

 

Comissão Permanente de Licitações 

Canoas, 29 de agosto de 2017. 
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