Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
CNPJ Nº 18.114.280/0001-24
Gestão 2021/2024
Havendo a necessidade de Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para
elaboração de projetos, planilhas, Memorias Descritivos e Cronograma de Execução de Obras.

Item

Descrição

Quant.

Unid.

01

Contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para elaboração de projetos,
planilhas, Memorias Descritivos e Cronograma de
Execução de Obras, bem como fiscalização das
Obras do Município, em especial Reforma da Ponte
Paris, CONSTRUÇÃO DEMURO DE ARRIMO
EM GABIÃO CAIXA - TRECHO ESTRADA e
Construção do Centro Administrativo, dentre outros
fazer:
a) Definições preliminares de obras;
b) Pesquisas e elaboração de programa de
necessidades e similares;
c) Levantamentos arquitetônicos;
d) Análise do local onde será proposto as obras;
e) Estudos de viabilidade (técnico-legal);
f) Vistorias em imóveis com emissão de relatório;
g) Avaliações e estudos com elaboração de
anteprojetos;
h) Projetos de reforma, revitalização e restauração de
edificações;
i) Projetos de paisagismo;
j) Planejamento de ambientes de trabalho;
k) Projeto de arquitetura de interiores, de mobiliário
e de equipamentos; e
l) Projetos de sinalização e comunicação visual;
m) Levantamento de áreas, redefinição de projetos,
levantamento de quantitativos e preços com
emissão de especificação técnica para serviços a
serem aditados (acréscimos ou supressões);
n) Visitas das Obras;
o) Estudo e análise de projetos (arquitetura, estrutura,
instalações), orçamentos, especificações e planos
executivos de obras ou reformas, quando elaborados
por terceiros;

12

Mês

Valor
Unit.

p) Elaborar desenhos na execução de
projetos arquitetônicos, tais como: plantas
baixas, cortes, leiautes de ambientes,
desenhos de imóveis, instalações, placas de
comunicação visual, detalhamentos;
q) Realizar levantamentos dimensionais e
descritivos de áreas, ambientes, objetos,
móveis, instalações, etc. com elaboração de
planta/detalhamento do “existente” em
papel, a mão livre, e no microcomputador;
r) Apresentar estudo preliminar e
anteprojeto com respectivos desenhos;
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s) Apresentar projeto legal e projeto
executivo (pré-executivo, projeto de
execução e detalhes de execução);
t) Apresentar projeto de leiautes, móveis,
reforma,
revitalização,
reparo
e
conservação/manutenção de edificações;
u) Compatibilizar informações técnicas
(hidráulica, elétrica, etc) com a arquitetura;
v) Indicar especificações de materiais;
x) Efetuar vistorias em imóveis com
emissão de Relatório objetivo, com vistas a
locação, reforma ou construção;
z) Efetuar assistência e fiscalização na
execução de obras/serviços de construção
civil;
a.a) Elaborar Projeto Básico, planilha de
orçamento e cronograma.
Valor Total

Data
Nome Completo da Empresa
Assinatura do responsável
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