MURAL PÚBLICO MUNICIPAL
Modalidade ..........:
Número da Modalidade.:
Número da Licitação .:
Data de Publicação ..:
Data de Retirada ....:

Convite
6/2017
27/2017
04/04/17
11/04/17

____________________________________
Secretaria de Administração
-------------------------------------------------------------------------------Data de Abertura das Propostas ....: 11/04/17
Horário de Abertura das Propostas..: 09:30
Objetivo:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, constituído por Projetos e
assistência técnica, de pavimentação asfáltica no trecho da entrada de Carlos
Gomes.
Esta licitação será avaliada pelo menor preço

Unitário

______________________________
Departamento de Compras

______________________________
Prefeito Municipal

---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Quantidade Un. Especificação
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
1,0000 SV Prestação de serviços na área de Engenharia, Arquitetura e Urbaniismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na
área de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, constituído por
Projetos e assistência técnica, de pavimentação asfáltica no trecho da
entrada de Carlos Gomes, iniciando no asfalto existente do
entroncamento da Av. Padre Estanislau Holeinik com a Rua Ernesto
Longhi, no sentido Carlos Gomes- Centenário, com área aproximada de
5.470,00 m², composto de:
a) Planta de localização, demonstrando a área a ser pavimentada;
b) Planta de situação, demonstrando área a ser pavimentada, à

existência ou não de canteiros, bocas de lobo e rampa para
cadeirante;
c) Planta com pontos, referente à curva de nível;
d) Planta da secção tipo do pavimento, detalhes das camadas;
e) Planta de detalhes da água pluvial, rampas de acessibilidade e
pintura horizontal, com detalhamentos pertinentes;
f) Memorial descritivo, orientando e especificando a execução dos
serviços e emprego dos materiais que farão parte da obra;
g) Planilha orçamentária com referencia SINAPI, cronograma, planilha
proposta, quadro demonstrativo de custos relativos à mobilização e
desmobilização e cálculo do BDI;
h) ART de projeto, fiscalização e planilha orçamentária;
i) Declarações pertinentes.

Validade da Proposta ..:
Condições de Pagamento.:
Prazo de Entrega ......:
Local de Entrega ......:

30 dias
28 dias após emissão da NF
11/04/2017
Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

