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PROJETO BÁSICO 

 

DO OBJETO: 

A presente licitação tem por objetivo realizar a reforma na sede da Secretaria Municipal de 

Turismo, Industria e Comércio, Cultura e Esporte. 

 

DA JUSTIFICATIVA:  

Tal reforma visa recuperar parte do patrimônio histórico cultural de um prédio que tem 

características da arquitetura neoclássica data de 1909, além de melhorar as condições de trabalho 

dos funcionários e atendimento do público em geral. 

 

DAS METAS FÍSICAS: 

ITEM Nº LOCAL DO 

OBJETO 

OBJETO M2 PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 REFORMA 

DO SEDE 

DA 

SECTICCE 

EMPREITADA 

GLOBAL DE 

MATERIAL E 

MÃO DE 

OBRA 

225,50M² 6 MESES R$ 

149.133,94 

TOTAL R$ 

149.133,94 

 

 

DO PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

A obra deverá ser entregue em 06meses a contar da Ordem de Serviço expedida pelo Executivo 

Municipal. 

 

DO PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado de acordo com as medidas feitas pela empresa contratada juntamente 

com a Prefeitura Municipal de Lavras do Sul e pela disponibilidade financeira, em até 25 dias 

consecutivos a partir da data da medição. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Deverá executar a obra, conforme cronograma proposto, o memorial descritivo, projeto básico, 

planilhas orçamentárias e entre outros aspectos seguir a Legislação pertinente ao edital da Licitação 

em questão. 

É responsabilidade pelo planejamento e controle dos serviços, de forma a cumprir o prazo 

determinado devendo para tal, apresentar a programação detalhada dos serviços à fiscalização. 

mailto:seplanlavras@gmail.com


 Prefeitura Municipal de Lavras do Sul 
Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul 
Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267 

E_mail: seplanlavras@gmail.com  Cep: 97.390- 000 

 
 Deverá apresentar previamente uma relação contendo, nome, cargo, nº de carteira de identidade de 

todos os profissionais alocados na obra. 

Deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais de qualquer natureza 

para a execução da obra. 

Deverá arcar com custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, taxas, fretes, emolumentos e 

mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza, que incidam sobre os custos dos 

serviços. 

Deverá refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem ônus para a contratante dos 

serviços e sem importar em alteração do prazo contratual, os serviços executados em que se 

verificarem defeitos de material ou vícios de execução, de acordo com a legislação em vigor. 

Deverá fornecer ao pessoal necessário a execução dos serviços, uniformes e equipamentos de 

segurança, responsabilizando-se pelo seguro de acidentes de trabalho e pelos encargos trabalhistas e 

previdenciários dos mesmos, como única e exclusiva empregadora, ficando sob sua 

responsabilidade qualquer sinistro ocorrido em seus empregados e/ou preposto, quanto da prestação 

dos serviços objeto do contrato. 

Deverá apresentar a medição Física dos serviços. 

 

DA VISITA TÉCNICA: 

É facultativa a VISITA TÉCNICA dos licitantes ao local da reforma. Caso os 

licitantes OPTEM pela visita técnica, o setor de engenharia irá fornecer a comprovação da visita, 

documento a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”. 

O licitante que desejar, deverá nomear um representante devidamente qualificado para este fim, por 

meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de servidor do 

Município, que será realizada na data e horário agendada pelo licitante. 

A visita técnica deverá ser previamente agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 14h. O 

agendamento deverá ser efetuado junto ao Setor de Engenharia, através do telefone (55) 3282 1244. 

A visita técnica deverá ocorrer em até 02 (dois) dias úteis antes proposta financeira. 

Caso os licitantes NÃO OPTEM pela VISITA TÉCNICA, deverá apresentar a “Declaração de Não 

Visita Técnica”, documento a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”. 

Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Deverá fiscalizar a Execução da Obra, conforme cronograma e documentação proposta, e seguir a 

legislação pertinente ao Edital da Licitação. 

Deverá fiscalizar a apresentação da Medição Física de serviços elaborada pela Empresa Contratada. 

 

DAS PENALIDADES: 
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 Descritas no Edital conforme Lei 8.666/93 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa será reduzida dos créditos orçamentário abaixo especificado, relação orçamentária 

encaminhada pelo setor contábil em anexo. 

 

DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

O fiscal do contrato será o Engenheiro Thiago Dias Ribeiro. 

 

DO FORO: 

Lavras do Sul - RS 

 

 

Lavras do Sul, 03 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Zuleica Nobre Machado 

Secretaria de Planejamento 
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