
 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO    
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

FORÇA TAREFA SOP-SEDUC 
 

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS 

Folha: 

................    
rubrica 

 
PROCESSO: 18-1900/0024341-8 
OBJETO:  Plano de Necessidade de Obras - PNO 
LOCAL: IEE Cristóvão de Mendoza 
MUNICÍPIO: Caxias do Sul 
CROP: 4ª  
CRE: 4ª 
             

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2018. 
 

INFORMAÇÃO  
N.º 18_1900_0024341_8_FT_INF_01 
 

 
Assunto: Resposta aos questionamentos acerca da CR 042/2018 

 
 

Vimos por meio desta esclarecer os pontos trazidos pelas licitantes acerca da 
Concorrência n.º 42/2018 que tem como objeto a execução de reforma e ampliação do Instituto 
Estadual Cristóvão de Mendoza, localizado em Caxias do Sul.  
 

No que se refere à planilha orçamentária, foi identificada a versão de arquivo editável 
diferente da Planilha global em pdf, com o valor final correto. Está sendo disponibilizada a 
versão correta de ambos os formatos (.xls e .pdf). Além disto, a mesma foi revisada 
considerando a substituição do item ELEVADOR DE CARGA A CABO pelo item ELEVADOR 
DE CARGA DE CREMALHEIRA, pois conforme informações obtidas, o item anterior não tem 
sua utilização permitida pela Delegacia Regional do Trabalho. Com a revisão mencionada o 
valor total do Orçamento foi alterado, passando de R$ 28.969.808,13 para R$ 29.049.324,93 
(Vinte e nove milhões, quarenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro Reais e noventa e três 
centavos). No entanto, se mantém a distribuição das parcelas do cronograma físico-financeiro 
conforme informado no Edital CR042/2018, bem como o valor da Instalação e Mobilização da 
Obra permanece inalterado. 
 

Acerca da Qualificação Técnica, é importante ressaltar que serão habilitadas aquelas 
empresas que apresentarem comprovante de capacidade profissional do responsável técnico 
do objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado e correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo CREA e/ou CAU, 
comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de complexidade tecnológica e operacional semelhante ou superior ao objeto da 
licitação, limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os 
itens elencados como os de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação foram 
considerados a partir da necessidade imprescindível da garantia do cumprimento dos itens 
pertinentes às disciplinas de projetos a qual cada responsável técnico tem atribuição, não 
sendo admitida a responsabilização por técnico não habilitado para nenhum serviço técnico. Os 
serviços a que se referem estas parcelas são: 
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SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO    
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

FORÇA TAREFA SOP-SEDUC 
 

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS 

Folha: 

................    
rubrica 

 
Fundações – Tipo Sapatas 
Infraestrutura e Supraestrutura  
Instalações Hidrossanitárias  
Instalações Elétricas Distribuição – Baixa Tensão 
Instalações Elétricas Subestação de Energia 
Instalações Elétricas SPDA 
Sistemas de Climatização – Tipo Split 
 
Relação dos documentos revisados e disponibilizados  aos licitantes: 

- 18_1900_0024341_8_ORC_01_R01.pdf (Planilha orçamentária global) 

- 18_1900_0024341_8_ORC_03_R01.xls (Planilha orçamentária sem valores) 

 

Dúvidas, ficamos a disposição. 

 

Atenciosamente. 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

____________________________ 

Arq. Livia Berghetti Dantas 
ID Funcional 3086100-2 | CAU A56407-9 

Força Tarefa SOP-SEDUC 
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