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CARTA CONVITE Nº 001/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1071159/2020 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO 

(Arquivos digitais anexos ao edital) 

 

 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO; 

 ORÇAMENTO RESUMO; 

 COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS); 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

 PROJETO ARQUITETÔNICO 

 PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA 

METÁLICA); 

 PROJETO HIDROSSANITÁRIO (INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

SANITÁRIO E DETALHES, DETALHES DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO SANITÁRIO, 

INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO);  

 PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP; 

 MEMORIAL DESCRITIVO; 

NOTA: 

(i) O PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, constitui-se pelos “anexos de ordem técnica”, partes 

complementares do Edital que, a ele se vinculam e, igualmente, integram o dossiê de informações sobre 

a presente licitação, os quais não poderão ter seus coeficientes de produtividade e quantitativos 

alterados, sob pena de desclassificação, constando orientações e dados objetivos suficientes para as 

licitantes elaborarem suas propostas, composto em particular, de um conjunto de arquivos, em formato 

digital, com extensões padrões e usuais (DWG, PDF, DOC, XLS e/ou JPEG) e, em sua maioria, dotados de 

grande volume de armazenamento lógico, tornando-os incompatíveis com a trafegabilidade da internet, 

sobretudo via e-mail. 

(ii) Por tal exposto, o PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO e seus elementos constitutivos, destarte, 

poderão ser examinados e adquiridos, sem nenhum ônus aos interessados, diretamente na Gerência 

Administrativa e Financeira, na forma eletrônica, por meio digital, na sede do CAU/MS, situada na Rua 

Espirito Santo, n. 205, Jardim dos Estados, Campo Grande-MS, em dia de expediente, no horário 

compreendido entre as 12h00min às 18h00min, desde que fornecido pelo interessado, dispositivo de 

armazenamento de dados específico para tal fim (CD, DVD, PEN DRIVE, etc.), assim como, quando das 

hipóteses de vista franqueada. 

(iii) Os serviços relativos à rede elétrica de baixa, rede lógica, telefonia e CFTV, objeto de licitação a 

parte, serão executados de forma aparente, após levantamento minucioso das necessidades constatadas 

in loco no decorrer da obra. Os projetos relativos a esses serviços constarão do presente edital, apenas 

para conhecimento dos licitantes.  

 


