
 

PARECER TÉCNICO PS 031 / Novembro de 2017

 

Para: COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO

Prezada Presidente da CPL, Rafaela Rosana Pereira
 

 

A obra de execução do CAPS (localizada n

A vencedora da licitação foi à empresa CONSTRUTORA FERRAÇO LTDA ME, com sede na Rua 

Brasília, 639, Bairro São Geraldo, Japonvar/MG, inscrita no CNPJ sob nº 05.625.434/0001

O valor do contrato foi de R$ 713

quarenta centavos). 

No entanto, a empresa vencedora não conseguiu finalizar o objeto. O contrato encontra

vencido, necessitando, portanto 

A planilha que segue em anexo 

conclusão da obra.  

No caso do revestimento de paredes e teto, foi executado sobre as paredes internas e tetos um 

revestimento de gesso que não estava previsto inicialmente no projeto.

revestimento de gesso não é apropriado, razão pela qual ele 

inserida a retirada na planilha ajustada

Alguns serviços devem ser pagos novamente pela necessidade 

nova placa de obra e novas ligações de água, energia e esgoto provisórias.

O valor estimado total para a execução 
306.137,14 (trezentos e seis mil e 

Estima-se o prazo necessário para a 
cronograma elaborado. 

Anexo a este parecer técnico segue a planilha e o cronograma em arquivo EXCEL. Para evitar 
modificações no objeto sugere
original, bem como os projetos diversos.

Por fim, a retomada da obra é absolutamen
serviços já executados. 

/ Novembro de 2017 

COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO  - CPL 

Prezada Presidente da CPL, Rafaela Rosana Pereira, Portaria nº 043 de 15 de fevereiro de 2017, 

obra de execução do CAPS (localizada na sede do município) está paralisada há vários meses.

empresa CONSTRUTORA FERRAÇO LTDA ME, com sede na Rua 

Brasília, 639, Bairro São Geraldo, Japonvar/MG, inscrita no CNPJ sob nº 05.625.434/0001

713.740,40 (setecentos e treze mil setecentos e quarenta reais e 

No entanto, a empresa vencedora não conseguiu finalizar o objeto. O contrato encontra

de nova licitação. 

A planilha que segue em anexo contempla todos os serviços que devem ser

No caso do revestimento de paredes e teto, foi executado sobre as paredes internas e tetos um 

revestimento de gesso que não estava previsto inicialmente no projeto.

revestimento de gesso não é apropriado, razão pela qual ele deve ser removido. Para tanto 

inserida a retirada na planilha ajustada. 

Alguns serviços devem ser pagos novamente pela necessidade do mesmo

nova placa de obra e novas ligações de água, energia e esgoto provisórias. 

para a execução dos serviços para finalizar a obra do CAPS é de
mil e cento e trinta e sete reais e quatorze centavos).

se o prazo necessário para a finalização da obra em quatro meses, tempo que compõe o 

Anexo a este parecer técnico segue a planilha e o cronograma em arquivo EXCEL. Para evitar 
modificações no objeto sugere-se manter o mesmo memorial descritivo 
original, bem como os projetos diversos. 

da obra é absolutamente necessária para se evitar a deterioração dos 

 

Portaria nº 043 de 15 de fevereiro de 2017,  

sada há vários meses. 

empresa CONSTRUTORA FERRAÇO LTDA ME, com sede na Rua 

Brasília, 639, Bairro São Geraldo, Japonvar/MG, inscrita no CNPJ sob nº 05.625.434/0001-09.  

(setecentos e treze mil setecentos e quarenta reais e 

No entanto, a empresa vencedora não conseguiu finalizar o objeto. O contrato encontra-se 

contempla todos os serviços que devem ser executados para 

No caso do revestimento de paredes e teto, foi executado sobre as paredes internas e tetos um 

revestimento de gesso que não estava previsto inicialmente no projeto. Entende-se que o 

deve ser removido. Para tanto foi 

do mesmo, como por exemplo:  

 

dos serviços para finalizar a obra do CAPS é de R$ 
centavos). 

finalização da obra em quatro meses, tempo que compõe o 

Anexo a este parecer técnico segue a planilha e o cronograma em arquivo EXCEL. Para evitar 
 previsto na licitação 

ssária para se evitar a deterioração dos 



 

 

Atenciosamente, 

São João da Ponte, 03 de novembro de 2017. 

 

PS Engenharia e Perícia EIRELI 
CNPJ 27.239.941/0001-39 

RT Eng. Civil Paulo Eduardo Gomes dos Santos 
CREA/MG 54.296/D  

 

 

Relatório Fotográfico 

  
Fachada frontal. Fachada frontal. 

  
Lateral direita (vista da rua) Vista interna 



  
Paredes revestidas com gesso. Execução parcial de cerâmica interna 

  
Execução parcial de cerâmica interna Sinais de infiltração na laje de cobertura 

 
Detalhe de infiltração no teto.  Situação da área externa. 

 


