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Porto Alegre, 13 de setembro de 2016.
NOTIFICAÇÃO nº 05
Assunto: Esclarecimentos referentes à
Tomada de Preços n° 03/2016.

Em razão de questionamento apresentado ao edital da Tomada de Preços
nº 03/2016 (Processo 1426/15), cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de reforma, substituição e ampliação do
cercamento, com execução do calçamento (passeio), da área da Câmara Municipal
de Porto Alegre, ouvida a área técnica, informamos o seguinte:

QUESTIONAMENTO 1:
Está sendo solicitado no item 3.4 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA do
memorial descritivo presente no Edital, a presença de um engenheiro de obra,
mestre e vigias, mas não consta na planilha orçamentária, ou seja, não existe
previsão de custo para este item, bem como o BDI apenas faz referência a
Administração Central e não local. Como devemos proceder?
RESPOSTA:
A solicitação a que se refere o item 3.4 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA deverá ter
seus custos incluídos no BDI

QUESTIONAMENTO 2:
Não constatamos no memorial como será a proteção dos locais abertos em função
das retiradas das grades para sua recuperação, bem como execução das novas
vigas. Este item ficará a cargo do Contratante?
RESPOSTA:
Os locais deverão ser protegidos com tapumes metálicos. Os custos referentes aos tapumes
devem incluídos na proposta distribuídos conforme conveniência do proponente. São de
responsabilidade do executor assim como todas as demais ferramentas necessárias à
execução da obra, sendo estes elementos de proteção de propriedade do executor e não
incorporados à obra ao término da execução.
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QUESTIONAMENTO 3:
Com relação as novas grades a serem colocadas, fomos informados que este modelo de
grade não estão mais sendo fabricados com pontas. Poderá instalada um modelo
idêntico, porém sem pontas? Em caso negativo, como devemos proceder?

RESPOSTA:
A CMPA realizou recentemente a instalação de novas grades com pontas através de
executor local que comprova a disponibilidade, desta forma permanece a exigência de
grades com pontas.

Atenciosamente,
Ana Rita Vardanega Simon,
Presidente da Comissão (Portaria 411/16).

