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Data de Abertura 21/07/2015
ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 1 Un

Prestação de Serviço de Execução, na forma de empreiteira global, com fornecimento de material e mão-
de-obra, de Coberturas em estrutura metálica, tipo Pavilhão metálico, de 14 x 18 metros, pé direito
mínimo de 3,50 metros, que será composto por fundação do tipo blocos, em concreto armado, pilares,
tesouras e terças metálicas e coberto em telhas de aluzinc e= 0,50 mm. A empresa vencedora da licitação
deverá apresentar o projeto executivo de acordo com a sua planilha apresentada na hora da licitação,
obrigatoriamente consistindo de cálculos das fundações, e estrutura metálica, ART do projeto executivo e
respectiva responsabilidade técnica pela execução dos componentes destes. Devendo ser montado junto
ao centro comunitário da comunidade de Rio Branco. Uma das vias do Projeto acima citado deve ser
entregue junto a Secretaria de Administração do município.

2 1 Un

Prestação de Serviço de Execução, na forma de empreiteira global, com fornecimento de material e mão-
de-obra, de Coberturas em estrutura metálica, tipo Pavilhão metálico, de 15 x 20 metros, pé direito
mínimo de 4,00 metros, composto por fundação do tipo blocos, em concreto armado, pilares, tesouras e
terças metálicas e coberto em telhas de aluzinc e= 0,50 mm. A empresa vencedora da licitação deverá
apresentar o projeto executivo de acordo com a sua planilha apresentada na hora da licitação,
obrigatoriamente consistindo de cálculos das fundações, e estrutura metálica, ART do projeto executivo e
respectiva responsabilidade técnica pela execução dos componentes destes. Devendo ser montada junto
ao Centro de Tradições Gaúchas - CTG Estribo da Amizade de Centenário. Uma das vias do Projeto acima
citado deve ser entregue junto a Secretaria de Administração do município..
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