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EDITAL DE CONVITE N.º 004/2016
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

Descrição

Bauwesen
Engenharia e
Incorporadora
Ltda - ME

Tecnika
Engenharia
Ltda - ME

Vicenzzi
Construções e
Incorporações
Ltda - EPP

R$ 7.300,00

R$ 7.000,00

R$ 7.450,00

Contratação de Empresa para Prestação dos Serviços de:
- Desenvolvimento de orçamentos, cronogramas, laudos;
- Acompanhamento e fiscalização de obras;
- Desenvolvimento de desenhos, projetos planialtimétricos,
projetos planimétricos, projetos de desmembramentos de
áreas

de

terras,

projetos

de

unificação/retificação/doações/memoriais de área de terras,
estudos de loteamentos elaboração de projetos prediais,
projetos de drenagem, projetos de pavimentação, projetos de
paisagismo, projetos de estacionamentos, projetos de
passeios públicos, projeto de refúgio para ônibus e
caminhões, projetos de ampliações/reduções de perímetro
urbano, projeto de pórticos, projetos de praças, projeto de
imagens

em

3D

(praças/

ambientes),

estudos

de

rótulas/retornos (viários), projetos técnicos de engenharia;
- Auxílio na elaboração de documentos em geral (certidões,
habite-se,

aprovações

de

projetos)

e

projetos

de

desenvolvimento agropecuário;
- Auxílio no arquivamento de documentos em geral
(projetos/certidões/habite-se/cadastramento

e

envio

no

SISOBRA)
- Elaboração de projetos de greides de ruas, estradas gerais e
avenidas;
- Acompanhamento de obras de pavimentação, sinalização,
terraplanagem e drenagem pluvial;
- Elaboração e acompanhamentos de planos de trabalho de
obras junto ao Governo Federal e Estadual;
- Atendimento ao público com o intuito de informar os
munícipes de procedimentos do Código de Obras do
1

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Fax: 3773-1183 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas-rs.com.br E-mail: prefeitura@pocodasantas-rs.com.br

Município;
- Avaliações de guias de ITBI (Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis) e vistoria “in loco” de tais bens móveis a
serem avaliados;
- Elaboração de projetos e Planos de Prevenção e Proteção
Contra Incêndios para os Prédios Públicos do Município e
acompanhamento do processo de adaptação dos imóveis as
exigências das normas técnicas vigentes;
- Assessoria Técnica na formulação de projetos de
engenharia junto ao Governo Federal e Estadual;
- Elaboração de medições de acompanhamento de obras com
recursos próprios do município e com recursos do Governo
Federal e Estadual;
- Elaborações de prestações de contas de obras junto ao
Governo Federal e Estadual,
- Elaborações de desenhos/projetos de engenharia civil e
arquitetura e urbanismo em geral.
Obs.:
- Os materiais necessários para a prestação dos serviços
serão por conta do CONTRATANTE.
- Os custos de deslocamento do pessoal que prestará os
serviços, da sede da empresa até a sede do Município
correrão por conta da CONTRATADA.
- Eventuais deslocamentos da CONTRATADA da sede para
o interior do Município dar-se-á à conta de recursos do
CONTRATANTE.
- A permanência mínima da CONTRATADA, na sede do
Município, será de 20 (vinte) horas semanais para o
atendimento ao objeto dos serviços a serem executados.
R$ 7.300,00

Valor Total Global Mensal:

R$ 7.000,00

R$ 7.450,00

A empresa TECNIKA ENGENHARIA LTDA - ME acima mencionada foi considerada vencedora
do item total global mensal, assinalado em negrito e sublinhado, por ter apresentado o menor preço conforme
acima exposto.
Poço das Antas, 25 de maio de 2016.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES.
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