EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA MONTENEGRO/RS
Global Communities Brasil é uma organização internacional de assistência humanitária
e de desenvolvimento. Global Communities tem o conhecimento e a expertise em
desenvolver projetos de investimento comunitário trabalhando com as comunidades
para criar mudanças positivas e duradouras. A Global Communities Brasil, a través do
Programa Semeando o Futuro, busca por meio deste edital contratar uma empresa para
realizar A INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA /PASSAGEM DE ACESSO INTERNO
E REFORMA DAS JANELAS DO GINÁSIO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE
DE MONTENEGRO/RS.
Sendo assim, solicitamos uma proposta técnica e orçamentária conforme os produtos,
procedimentos, e prazos descritos abaixo.
1. PRODUTOS REQUERIDOS
Objeto do contrato:
Projeto da obra de infraestrutura em unidade escolar:
(1.1)

Cronograma de trabalho detalhado com as etapas a serem realizadas na obra,
após a assinatura do contrato.

(1.2)

Instalação de cobertura de uma área para acesso comum (estrutura metálica),
medindo três metros de largura por 20 metros de comprimento (3m x 20m).

(1.3)

Reforma das janelas do ginásio da escola: remoção das janelas danificadas
existentes; instalação de estrutura de fixação em alumínio dos novos vidros; e
instalação dos novos vidros temperados 8mm fumê (medindo 120mts x 470mts).
OBSERVAÇÃO: A Proposta técnica orçamentária deverá considerar o
fornecimento de todo material e mão de obra. A mesma deverá ter a
especificação técnica dos materiais, e deverá ser apresentada através de uma
planilha de quantidades e preços por item.

2. PRAZO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
A obra de infraestrutura deverá acontecer a partir de 16/07/2018, com entrega da obra
concluída no máximo até 03/08/2018. O horário de trabalho poderá ser definido pelo
proponente e será realizado na cidade de Montenegro/RS.
3. PRÉ-REQUISITOS
1)
2)
3)
4)

É necessária experiência comprovada em obras de infraestrutura.
Ter disponibilidade (imediata) para trabalhar dentro do prazo estimado;
Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas da empresa.
Apresentação do CV e comprovantes de Registro no Conselhos Profissional da
categoria do engenheiro que será o responsável da obra.
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4. PASSOS DE SELEÇÃO
1) Recebimento das propostas técnicas e orçamentárias, bem como documento que
comprove o registro do engenheiro responsável pela obra até 12 horas de
11/07/2018
2) Seleção dos candidatos de acordo com os critérios do item 6 deste Edital e negociação
com os candidatos finais até 13/07/2018
5. INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Favor entrar em contato com Naja Souza se tiverem perguntas ou dúvidas, podendo
ser agendada prévia visita na unidade escolar para analise antes de desenvolver o item
1 deste edital nsouza@globalcommunities.org;
2) E-mail para envio de documentos requeridos: infobrasil@globalcommunities.org
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Critérios de avaliação

Nota máxima

1. Avaliação da Instituição
40
Experiência em execução de obras semelhantes
20
recentemente
Avaliação dos CV do(s) Engenheiro(s) responsável(eis) que
20
irá gerenciar a obra
2. Proposta técnica

30

2.1 A proposta de trabalho estará de acordo com os
30
produtos requeridos e prazos estipulados
3. Proposta Orçamentária

30

3.1 O orçamento apresentado ser justo e corresponder ao
30
cronograma de trabalho apresentado
TOTAL
100
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