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EDITAL DE CHAMAMENTO 
  
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ESCOTISMO E MEIO AMBIENTE – CEEMA: Campo Escoteiro 

São Luiz de Gonzaga 
  
A Associação Educacional São Luiz de Gonzaga - AESLG divulga através do presente edital o interesse na 
contratação de empresa e/ou prestador de serviços para elaboração dos “Projetos” a seguir descritos, nos termos e 
condições abaixo indicadas:  
  

1. Objeto da contração: “Execução de reforma de edificação localizado no Parque Municipal Ambiental Anibal 
Khury em Almirante Tamandaré” conforme planilha orçamentária e projetos executivos. 
 

2. Especificação das Propostas: as propostas deverão conter preços de  material e mão de obra para a execução da 
obra considerando o estudo constante no Projeto apresentado pela AESLG perante o MPT (PAJ Nº 
000588.2014.09.000/2).  
  

3. Condições: as propostas deverão atender as condições a seguir estabelecidas.  
3.1. Será contratado o serviço execução de obra conforme projetos e planilha de serviços que compõe o presente 

Edital considerando o critério preço e qualidade, após aprovação pela AESLG e autorização pelo MPT. 
3.2. A proposta de Reforma deverá contemplar as orientações de uso e espaços previstos no Projeto apresentado 

pela AESLG perante o MPT (PAJ Nº 000588.2014.09.000/2), podendo receber alterações conforme vier a ser proposto, 
desde que aprovadas pela AESLG e autorizado pelo MPT. 

3.3. A proposta deverá especificar material e mão de obra para execução da obra. 
3.4. Também deverá apresentar o detalhamento, especificações e marcas  dos materiais orçados. 
3.5. O prazo de entrega da proposta de serviços terá início às 12:00 horas do dia 03/06/2022 e se encerra às 

12:00 horas do dia 17/06/2022, que deverá ser enviada para o endereço eletrônico aeslg@hotmail.com em arquivo no 
formato pdf e o prazo para execução da obra será de 60 dias corridos após a definição da contratação. 

3.6. Junto ao valor dos serviços devem ser apresentadas as formas e condições de pagamento, que serão 
realizadas somente após aprovação pelo MPT. A forma de pagamento deve considerar recebimento de parte do valor 
proposto quando da finalização e acompanhamento da construção. 

3.7. O interessado em apresentar proposta deverá constar no seu acervo técnico registrado no CREA, obra com 
no mínimo 2000 m2 de área construída desde fundação até acabamentos.  
 

4. Dúvidas e esclarecimentos: para elaboração da proposta os interessados poderão entrar em contato com a 
AESLG pelo endereço eletrônico aeslg@hotmail.com indicando as eventuais dúvidas, até o dia 16/06/2022, solicitando 
informações ou cópias de documentos, indicando nome e telefone de contato para posterior retorno. Também poderá 
ser consultado nossa Comissão de Obras, Engenheiro José A. Pizzolato, via “WhatsApp” (41) 99977.9167.  
  

5. Documentos disponíveis:   
  5.1.  projeto arquitetônico 

5.2.  projeto estrutural 
5.3.  projeto hidráulico 
5.4.  projeto elétrico e PPDA (Prevenção de Descargas Atmosféricas) 
5.5.  PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios) 
5.6. memorial descritivo 
5.7. planilha orçamentária 
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