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PR19/2022Licitação: Modalidade: Pregão SimRegistro de preço: Controla quantidade: Sim
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de serviços de pintor, pedreiro e servente do tipo homem/hora para serviços a serem
realizados no Município, de acordo com a demanda, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital.

Objeto:

5228-VILMAR LEO MULLER 34585419934Credor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

16148 - Prestação de Serviços de Pintor: Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, limpando-as, e cob30/05/2022 Hora/Homem2
Prestação de Serviços de Pintor: Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, limpando-as, e cobrindo-as com uma ou
várias camadas de tinta. Pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho e nos desenhos. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

5656-JOEL SEIDENSTUCKERCredor/Fornecedor:

16146 - Prestação de serviços de Pedreiro: Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e c30/05/2022 Hora/Homem1
Prestação  de  serviços  de  Pedreiro:  Assentar  tijolos,  ladrilhos,  alvenarias  e  materiais  afins.  Construir  alicerces,  levantar  paredes,  muros  e  construções  similares.  Rebocar
estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Armar e desmontar andaimes para execução das obras
desejadas.  Operar  betoneiras.  Construção  de  Meio-fio  de  calçadas.  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente
organizacional.
16147 - Prestação de serviços de Servente de Pedreiro, auxiliar o pedreiro nos seguintes serviços: Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materia30/05/2022 Homem/Dia3
Prestação de serviços de Servente de Pedreiro, auxiliar o pedreiro nos seguintes serviços: Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar
paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Armar e
desmontar  andaimes para execução das obras desejadas.  Operar  betoneiras.  Construção de Meio-fio  de calçadas.  Executar  outras  tarefas  de mesma natureza e nível  de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.  Efetuar  limpezas em geral.
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