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Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   2/2021

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para  contratação de empresa especializada
em manutenção preventiva e corretiva - pequenos reparos - em estruturas prediais e em geral, em serviço de colocação e retirada de lajotas,
pavers e paralelepípedos e 

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 1/3

Classif.

1 Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva - reparos de estrutura em geral
: Postos de Saúde, Escolas, Creches, Ginásios, Prédio da Prefeitura, Caragens. Serviços
Urbanos ( melhorias de acessibilidade, mobilidade e pequenas reformas). Saneamento (
confecção de bocas de lobo, emendas em tubulação de esgoto, ligações de esgoto,
confecção de entroncamentos de tubulação de concreto, cofecção de tampas de concreto
para bocas de lobo e caixas de captação de pluvial em vias públicas e estradas, recuperação
de calcada,  bocas de lobo e meio fio), consertos  hidráulicas e pinturas  .  É de
responsabilidade da contratada pelos  equipamentos e vestimentas exigidos por Lei e Normas
de Segurança, Encargos Sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais, transporte (veículos
para deslocamento dos funcionários e materiais, equipamentos/ferramentas como betoneira,
plaina, cortador de piso, corta vergalhão, andaimes, parafisadeira, furadeira,esmerilhadeira e
outras conforme a necessidade.).

H ACR ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI   (14516) 0 18,7000 1

ABS CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA   (14550) 0 28,0000 2

2 Empresa Especializada em Serviço de ( tirar e colocar)  Lajotas, pavers e paralelepípedos,
incluso máquina de compactação. (com fornecimento de mão de obra especializada e
equipamentos)  -  A segurança viária no local da obra cabe a contratada (colocação de cones
, placas de sinalização e fitas zebrada) Município de Schroeder.

M² ACR ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI   (14516) 0 11,0000 1

ABS CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA   (14550) 0 14,0000 2

3 Empresa Especializada em limpeza de caixas de captação fluvial e rede de esgoto (bocas de
lobo), retirada de grade de ferro ou concreto, obstruídas por barro, pedras e areia, trazidas
pelas enxurradas e inundações e afixar grade de ferro ou concreto.  A segurança viária no
local da obra cabe a contratada (colocação de cones , placas de sinalização e fitas zebrada)
Município de Schroeder.

UN ACR ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI   (14516) 0 12,0000 1
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ABS CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA   (14550) 0 17,0000 2
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 (PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PROCESSO N° 4/2021

2/2021

(14516) - ACR ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI

(14550) - ABS CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

Schroeder,   10   de  Fevereiro   de   2021.


