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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

MI N° 012/SEFAZ/2022 – Projeto Executivo de Climatização para
substituição do sistema atualmente instalado no prédio da SEFAZ/RS (Bloco Mauá).

igi

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ad

oD

Brasil.
Projeto/Cooperação Técnica No: Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do
Sul – PROFISCO RS II - BR-L1534.
Nome do Método de Seleção: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Resumo: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de Engenharia, a saber: Projeto
Executivo de Climatização, ventilação e Automação, incluindo adequações civis e elétricas, e Orçamentação
para a substituição do sistema de climatização do prédio histórico – Bloco Mauá – Sede da Secretaria da
Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (SEFAZ/RS), sito à Avenida Mauá nº 1.155, Bairro Centro Histórico
em Porto Alegre.
Empréstimo Nº / Cooperação Técnica Nº: OC/BR 4961.
Referência PA Nº: 4.17.

As

sin

O Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Fazenda (doravante denominado “Mutuário”)
recebeu financiamento (doravante denominado “Recursos”) do Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID (doravante denominado “Banco”), para o custeio do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado
do Rio Grande do Sul – PROFISCO II RS. A Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul pretende
utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de serviços de consultoria.
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Os serviços de consultoria (“Serviços”) destinam-se à prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de engenharia contidos no Resumo acima, compreendendo a execução dos seguintes produtos e
serviços, pelo prazo de até 5 meses, os quais deverão, obrigatoriamente, ser executados de acordo com o
Termo de Referência e conforme Diretriz Técnica do Projeto elaborado pela Seção de Infraestrutura da
SEFAZ.
PRODUTO
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1. Projeto
(PE)

Executivo

2. Orçamentação
Pública (OP)

SERVIÇOS CONTIDOS NO PRODUTO
Serviço 01: Projeto Executivo de climatização, ventilação e
automação (PE);
Serviço 02: Projeto Executivo de Adequações Civis (PE);
Serviço 03: Projeto Executivo de Adequações Elétricas (PE).
Serviço 04: Planilha orçamentária, Cronograma Físico
Financeiro, Memória de cálculo de orçamento, Planilhas de BDI e
Encargos Sociais.
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A Comissão Especial de Licitações da Unidade-Geral de Coordenação de Projetos (CEL/UGCP) convida
empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os
Serviços citados. As empresas e/ou instituições interessadas deverão fornecer informações que indiquem que
são qualificadas e possuem experiência para executar os Serviços, mediante os seguintes dados:
1. Apresentação de Portfólio, preferencialmente focado em serviços similares ao objeto deste convite,
em meio digital, formato pdf ou jpg.
2. Comprovação de possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

3. Comprovação de possuir profissional habilitado na área de projetos mecânicos de climatização em
seu quadro funcional, com experiência em projeto de climatização que possua mais de 170 TR
instalados com a tecnologia VRF (fluxo de gás refrigerante variável) ou VRV (volume de gás
refrigerante variável).
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4. Apresentação dos atestados de capacidade técnica que a empresa possuir que comprovem:
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4.1 elaboração de projeto de climatização de prédio com carga instalada igual ou maior do que do
edifício em questão, ou seja, 170 TR, com tecnologia VRF ou VRV. A ART deve ter como técnico o
profissional de habilitação na área Mecânica.
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4.2 elaboração de projeto de climatização de prédio com carga instalada igual ou superior a 50% do
edifício em questão, ou seja, 85 TR, com tecnologia VRF ou VRV. A ART deve ter como técnico o
profissional de habilitação na área Mecânica.
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4.3 elaboração de projeto de climatização de prédio com carga instalada igual ou superior a 20% do
edifício em questão, ou seja, 34 TR, com tecnologia VRF ou VRV. A ART deve ter como técnico o
profissional de habilitação na área Mecânica.
4.4 execução de serviço similar ao objeto desta Manifestação de Interesse realizado em prédio
tombado.
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4.5 execução de serviço similar ao objeto desta Manifestação de Interesse realizado na esfera pública.
4.6 execução de serviço de orçamentação pública similar.
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A quantidade de atestados apresentados será considerada na avaliação.
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As empresas serão selecionadas pelo método de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC), de
acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores
Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2350-15, que se encontram na página:
getdocument.aspx (iadb.org), e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido nestas políticas.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico cel@sefaz.rs.gov.br até o dia 15/02/2022,
terça-feira, tendo como assunto o convite a que se refere: MI N° 012/SEFAZ/2022 – Projeto Executivo de
Climatização para substituição do sistema atualmente instalado no prédio da SEFAZ/RS (Bloco Mauá).
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Site: https://www.fazenda.rs.gov.br/conteudo/14879/profisco-ii
E-mail: cel@sefaz.rs.gov.br.
Endereço: Av. Mauá, nº 1.155, 5° andar, Centro Histórico, CEP: 90.030/080. Porto Alegre/RS/BRASIL.
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul
Unidade-Geral de Coordenação de Projetos – PROFISCO II RS
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Comissão Especial de Licitações
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As Manifestações de Interesse – juntamente com documentos e arquivos com as informações acima requeridas
– deverão ser enviadas por e-mail até o dia 22/02/2022, terça-feira, devendo conter na mensagem a
apresentação da empresa e os seguintes dados:
[inserir o nome do escritório]
[inserir nome do responsável e o cargo]
[inserir o endereço postal e/ou endereço físico e/ou eletrônico]
[inserir o código postal, cidade e país]
Tel.: [incluir o país e o código da cidade]
Fax: [incluir o país e o código da cidade]
E-mail: [incluir o endereço do e. mail]
Portal: http//: [inserir endereço do sítio eletrônico]
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Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2022.
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Caroline Ravasio de Souza,
Membro da Comissão Especial de Licitações
CEL/UGCP/SEFAZ-RS.
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Jorge Wilson Piccoli,
Presidente da Comissão Especial de Licitações
CEL/UGCP/SEFAZ-RS.
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