SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3º CONTRATO
ETAPA
Adequação dos ambientes do
Bloco 14 Inferior

Bancada de granito

Adequação dos ambientes do
Bloco 15 Inferior

DESCRIÇÃO
Demolição de alvenaria dos ambientes do CGP, incluindo retirada de portas. Execução de alvenaria de
blocos cerâmicos, incluindo colocação de portas, nos ambientes do CGP e no corredor do Bloco 14
inferior, neste último caso para dar a origem a uma copa para os servidores utilizarem. Todas as paredes
a serem executadas receberão acabamento em reboco e pintura na cor branca.
Execução de Bancada de granito, incluindo suporte metálico, em dois ambientes do laboratório do Bloco
9 Inferior.
Demolição de alvenaria dos ambientes Refeitório dos Alunos / Almoxarifado / Patrimônio, incluindo
retirada de portas e janelas. Execução de alvenaria de blocos cerâmicos e colocação de janelas e portas
nesses mesmos ambientes. Colocação de um vidro na parede do Refeitório dos Alunos virada para o
Pátio. Todas as paredes a serem executadas receberão acabamento em reboco e pintura na cor branca.

VALOR DA ETAPA

R$ 7.521,59

R$ 2.320,56

R$ 67.233,00
R$ 8.756,09

Serviços de Pintura

Pintura interna dos Laboratórios dos Blocos 1 à 10 e pintura das fachadas dos Blocos 14, 15 e 16,
incluindo aplicação e lixamento de massa corrida nos pontos necessários

R$ 28.075,72

Serviços complementares

Demais serviços complementares necessários, como administração local, remoção de entulhos com a
utilização de caçamba e caminhão, limpeza geral dos ambientes onde os serviços serão executados,
locação de plataforma elevatória para pintura das fachadas em alturas elevadas

R$ 20.559,04

Empresa Contratada
Responsáveis da Empresa

Plataforma Engenharia LTDA.
Leônidas Melo (Sócio / Engenheiro Civil), Victor Melo (Engenheiro Civil) e Eduardo Viana (Encarregado
Geral)

Responsável da parte técnica do
André Sabra Rodrigues (Engenheiro Civil / Coordenador de Engenharia e Manutenção)
Ifes
Período de execução previsto e
09-02-2017 a 09-09-2018
pactuado

VALOR DO CONTRATO

