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ANEXO 01 

 

ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

REFORMA DA SEDE DO IPPASSO 

Rua Paissandu, 141, Sala 01. Centro – Passo Fundo / RS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Execução da reforma da Sede do IPPASSO, onde serão recuperados os revestimentos 
nas paredes internas da edificação; reparadas de infiltrações dos telhados e paredes; 
repaginados três lavabos localizados no segundo pavimento; readequado o espaço físico, 
com divisória de gesso, em sala frontal no segundo pavimento; readaptado o andar térreo 
prevendo acessibilidade, com adequação de sanitário acessível; assim como substituição 
de esquadrias e fechaduras das portas internas e pintura geral interna, conforme 
detalhamento do Edital. 

Informamos que dentro do valor licitado foram calculados, juntamente com o BDI, os 
profissionais responsáveis para o bom desenvolvimento da obra, para a administração 
local do empreendimento. 

Durante todo o período de execução da obra, sempre que solicitado pela fiscalização, o 
engenheiro ou arquiteto responsável pela execução da obra deverá comparecer ao local 
do empreendimento. 

Informamos 

Valor total orçado em: R$ 121.593,33 

Área da reforma: 348,46 m² 

FORMA DE EMPREITADA: Será pelo regime de Empreitada Global. 

Para a execução da obra, deverá ser seguido os itens constantes nas planilhas de 
orçamento global anexa ao edital. 

 

2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 

Relação da Documentação Fornecida (CD): 

. Laudo técnico das fissuras; 
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. Memorial Descritivo; 

· Projeto Arquitetônico (13 Pranchas); 

· Planilha Orçamentária; 

· Cronograma Físico-Financeiro; 

· Cálculo de BDI; 

· Encargos Sociais Preenchidos; 

· Planilha Orçamentária em Branco; 

· Cronograma Físico-Financeiro em Branco; 

· Planilha BDI Em Branco. 

· Encargos Sociais Em Branco. 

Os projetos estarão disponíveis no IPPASSO, através dos contatos: 

Rua Paissandu, 141, Sala 01. Centro – Passo Fundo / RS ou pelo telefone (54) 3315-
1400 

 

 

3. FORMA DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão efetuados pelo IPPASSO, contra a apresentação de faturas, e 
serão irreajustáveis. 

Serão através de medições mensais expedidas pela Fiscalização, a contar da data da 
assinatura do contrato. 

Os pagamentos serão proporcionais aos serviços executados e verificados mediante 
medição. O pagamento final independe da periodicidade de medição ora fixado. 

OBS: a última parcela somente será paga mediante comprovação da CND/INSS e 
ISS/PMPF, sendo retido o montante mínimo de 10%. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

O prazo limite para a conclusão da obra é de (150) cento e cinquenta dias corridos, 
contados a partir da data da assinatura do contrato. Em caso de prorrogação, aplicar-se à 
o que for disposto no contrato, mediante aditamento. 
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5. FISCALIZAÇÃO: 

Os serviços e materiais serão fiscalizados através do órgão gestor do IPPASSO, por 
intermédio de empresa contratada para tal finalidade, que se reserva o direito de 
impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de 
execução. 

A Fiscalização fará uso de diário de obra, que servirá para anotações de interesse de 
ambos. 

Antes da concretagem de qualquer elemento de infra ou supraestrutura, a Empresa 
deverá comunicar a Fiscalização para que a mesma possa realizar a vistoria. 

 

6. CONHECIMENTO DO LOCAL: 

Os participantes terão que dirigir-se ao local da obra para conhecimento do mesmo e de 
suas condições, e apresentar declaração atestando a visita (anexar no envelope I – 
Habilitação). 

Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as 
dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, 
transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços iniciais até a 
entrega final da obra. 

Na ausência das redes de energia elétrica e/ou água, caberá à Empreiteira tomar as 
providências que julgar convenientes para execução dos serviços. 

O canteiro de obras deverá ser mantido limpo durante o andamento da obra. 

Os resíduos sólidos de construção civil que serão gerados na obra deverão ser dispostos 
adequadamente em locais autorizados para este fim. 

Deverão ser adotadas medidas para minimizar a geração de material particulado visível 
para atmosfera, durante a implantação da obra, para que não gere impacto de vizinhança. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quaisquer supressões ou acréscimos de serviços que porventura ocorram, por redução 
de meta física, por serem adicionais ou por não estarem relacionados na planilha, serão 
calculados pelos custos unitários da proposta inicial e, no caso de acréscimos, aditados. 
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Caso os serviços não estejam relacionados, os custos fixados serão pela média dos 
valores pesquisados no mercado. 

Por erros unitários de quantidade de até 10% (dez por cento) do projetado no item, 
nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços que 
sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários para a perfeita 
execução dos projetos apresentados, devendo o licitante, para a apresentação da 
proposta, executar minucioso estudo do local, dos projetos e das especificações, a fim de 
verificar todos os serviços e custos necessários à perfeita execução dos projetos. 

A presente documentação e memoriais fazem parte integrante do contrato. 

 

Passo Fundo, 06 de março de 2020. 

 

Marina Zancanaro Borowski 

Presidente 


