COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade ...: Convite
Número .......: 27/2017
Data da Abertura da Licitação...: 04/04/17
Data da Abertura das Propostas .: 11/04/17
Data do Sorteio de Desempate ...:
Empresa ..: 41 - Bruscki Engenharia Ltda.
CNPJ .....: 93.553.113/0001-03
Endereço .: Rua Itararé
Cidade ...: Erechim CEP: 99.700-000
Telefone..: (54) 21068500
Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, essa empresa foi
vencedora nos seguintes itens:
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Especificação
Quantidade Un.
Vl.Unitário
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
Prestação de serviços na área de
1,0000 SV
14.985,0000
14.985,00
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.

Código do Produto: 16512
---------------------------------------------------------------------------------------------------Total ->
14.985,00

Dotações:
05.01.15.451.0015.1075.4.4.90.51.80.00.00
Transcorrido o prazo regulamentar de dois dias úteis, e não havendo
recursos, será homologada e adjudicada a presente licitação e poderá ser
extraída a documentação fiscal atinente, razão pela qual a empresa adjudicada
deverá verificar junto ao setor de licitações sobre a necessidade de assinatura
de contratos ou outras providências necessárias.
Observações:

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, 11 de Abril de 2017.

