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1

serviço pedreiro/carpinteiro:

- Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por

desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao

ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.

- Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, chaminés e

outras obras, assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos;

- Construir passeios nas ruas e meios fios;

- Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou

material similar;

- Rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas;

- Fazer as construções de "boca de lobo", calhas com grades para captação de águas pluviais

das ruas, com o auxílio do mestre de obras (quando houver);

- Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes,

reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas, etc;

- Providenciar e acompanhar serviços de construção e reparo em prédios da Administração e

outros locais indicados pela Secretaria de Obras; (24535)

HORA

PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA   (9844)

PRO ENG Engenharia

0

30,8300 1

2

servente de pedreiro/carpinteiro:

- Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e reforma de

construção civil.

· Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou

utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção

daqueles materiais.

· Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas,

permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para

água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares.

· Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou

mecânicos, obtendo concreto ou argamassa.

· Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e

arrumando-as de acordo com instruções.

· Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução

de suas tarefas.

· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

· Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao

ambiente organizacional. (24536)

HORA

PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA   (9844)

PRO ENG Engenharia

0

19,1700 1

3

Pintor:

- realizar serviços de pinturas em edificações de alvenarias e madeiras, telhados, estruturas

de madeiras e metálicas;

- Pintura de meios fios e postes ao longo dos logradouros limpos durante a capina e a

varrição; (24537)

HORA

PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA   (9844)

PRO ENG Engenharia

0

26,5400 1
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CARLOS KOERICH ENGENHARIA   (9504)

Koerich

0

26,5400 2
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 (PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PROCESSO N° 28/2019

19/2019

(9504)

-

CARLOS KOERICH ENGENHARIA

(9844)

-

PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA

Braço do Trombudo,   9   de  Julho   de   2019.


