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RELAÇÃO DE ITENS - CONCORRÊNCIA   Nº 00011/2016-002

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 1 (PN 01)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 125,00m² distribuída em: sala, copa, cozinha, 04 quartos,
banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
Observações: quase todo o imóvel não possui laje, sendo forro de madeira e cobertura em telha colonial, somente o banheiro
possui laje. A área de serviço e a garagem possuem cobertura em telha de fibrocimento. Todos os pisos do imóvel são em
cerâmica. As paredes da sala, copa, quartos, área de serviço e depósito são pintadas. As paredes da garagem estão somente
rebocadas. As paredes da cozinha possuem revestimento em cerâmica com altura de 1,80m e as paredes do banheiro possuem
revestimento cerâmico até o teto. As janelas são em ferro com vidro canelado e as portas em madeira. A mesma está situada no
campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação com acesso ruim, serviços públicos e comunitários, tais como: redes
de água, esgoto, energia elétrica, telefone, coleta de lixo e transporte urbano. A residência pode ser acessada pelo bairro
Bandeirantes.

1 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 3 (PN 03)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 114,50m² distribuídos em sala, cozinha, 02 quartos, banheiro,
área de serviço, depósito e garagem.
Observações: o imóvel possui cobertura em laje com telhado colonial, sendo na garagem cobertura em telha de fibrocimento,
piso em cimento natado polido, sendo piso cerâmico no banheiro, paredes em pintura, sendo a parede do banheiro revestida em
cerâmica com 1,80m de altura e janelas em ferro com vidro canelado e portas em madeira. A mesma está situada no campus da
UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia
elétrica, telefone.

2 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 4 (PN 04)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 120,82m² distribuídos em sala, copa, cozinha, 03 quartos,
banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
Observações: o imóvel possui cobertura em laje na sala, copa, quartos, banheiro e garagem com telhado colonial. A cozinha
não possui laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. Os pisos de 02 quartos são em tacos de madeiras, o piso de 01
quarto é em paviflex, os pisos da copa, cozinha e banheiro são em cerâmicas e os pisos da garagem, depósito e área de serviço
são em cimento rústico. As paredes dos quartos e da sala são pintadas, as paredes da copa, cozinha e banheiro são revestidas
em cerâmica com altura de 2,10m. As paredes do depósito e área de serviço estão sem pintura e a garagem sem acabamentos.
As janelas são em ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema
viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

3 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 5 (PN 05)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 99,19m² distribuídos em sala, copa, cozinha, 02 quartos,
escritório, banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
Observações: o imóvel possui cobertura em laje com telhado colonial na sala, copa, quartos, escritório e banheiro. A cozinha, a
área de serviço, o depósito e a garagem não possuem laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. Todos os cômodos
possuem piso cerâmico. As paredes da sala, copa, quartos, escritório e área de serviço são pintadas, as paredes da cozinha e
banheiro são revestidas em cerâmica com altura de 1,80m. As janelas são em ferro com vidro canelado, as portas de entrada e
do depósito são em ferro e as portas internas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário
sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

4 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Tratamento Diferenciado:
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Local de Entrega (Quantidade): Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 6 (PN 06)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 98,88m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos,
banheiro, área de serviço/ lazer e garagem.
Observações: o imóvel possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telhado colonial, somente a área de
serviço/lazer e a garagem que não possuem laje, sendo a cobertura em fibrocimento. A sala/copa, cozinha, banheiro e quartos
possuem piso cerâmico, a área de serviço/lazer e a garagem possuem piso cimentado. As paredes da sala/copa, cozinha,
quartos, área de serviço/lazer e garagem são pintadas, as paredes dos banheiros são revestidas em cerâmica com altura de
1,80m. As janelas são de ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui
sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

5 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 7 (PN 07)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 92,68m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos,
banheiro, área de serviço/ depósito e garagem.
Observações: o imóvel possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telhado colonial, somente a área de
serviço e a garagem que não possuem laje, sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A sala/copa, cozinha, banheiro e
quartos possuem piso cerâmico, a área de serviço e a garagem possuem piso cimentado. As paredes da sala/copa, cozinha,
quartos, área de serviço/lazer e garagem são pintadas, as paredes do banheiro são revestidas em cerâmica com altura de 1,80
m. As janelas são de ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema
viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica e telefone.

6 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 8 (PN 08)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 109,79m² distribuídos em sala, copa/cozinha, 02 quartos,
banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
Observações: o imóvel não possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telha de fibrocimento e forro de
madeira. Somente o banheiro possui laje. A sala e os quartos possuem piso em madeira (tacos), a copa/cozinha, banheiro e
área de serviço possuem piso cerâmico, os pisos da garagem e do depósito são cimentados rústicos. As paredes da sala,
copa/cozinha, quartos, área de serviço, depósito e garagem são pintadas, as paredes do banheiro são revestidas em cerâmica
até o teto. As janelas são em madeira com vidro liso e as portas em madeira. Os forros, os pisos de madeira (tacos) e as janelas
se encontram em péssimo estado. A cozinha se encontra em reforma. A mesma está situada no campus da UFLA, possui
sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

7 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 9 (PN 09)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 174,46m² distribuídos em sala, cozinha, 04 quartos, 02
banheiros, área de serviço, porão (01 quarto e 01 banheiro), cozinha externa com depósito, quarto externo e garagem.
Observações: o imóvel possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telhado colonial, somente a cozinha
externa com o depósito e um quarto também externo que não possui laje, sendo a cobertura em fibrocimento. A cozinha, sala e
banheiros possuem piso em cerâmica, os 04 quartos do interior da casa possuem piso em madeira e a cozinha com o depósito
externo, o quarto externo, o quarto do porão e a garagem possuem piso cimentado. As paredes da sala, quartos, área de
serviço e garagem são pintadas, as paredes dos banheiros e das cozinhas são revestidas em cerâmica com altura de 1,50m. As
janelas são em madeira com vidro liso e canelado e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui
sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

8 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)
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Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 10 (PN 10)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 126,00m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos, 02
banheiros, área de serviço e garagem.
Observações: o imóvel possui laje, sendo a cobertura em telha cerâmica. A garagem e a área de serviço não possuem laje
sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A casa possui piso. As paredes da sala/copa, quartos e área de serviço são
pintadas, as paredes da cozinha e banheiro são revestidas em cerâmica. As janelas são em ferro com vidro liso e as portas em
madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários,
tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

9 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 11 (PN 11)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 100,27m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 02 quartos,
banheiro, área de serviço e garagem.
Observações: o imóvel não possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telha cerâmica e forro PVC.
Somente o banheiro possui laje. A garagem e a área de serviço não possuem laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A
sala/copa, cozinha, 01 quarto, banheiro, área de serviço possuem piso cerâmico. Um dos quartos possui piso em madeira
(tábua corrida). As paredes da sala/copa, quartos e área de serviço são pintadas, as paredes da cozinha e banheiro são
revestidas em cerâmica com altura de 1,80m. As janelas são em ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está
situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de
água, esgoto, energia elétrica, telefone.

10 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 12 (PN 12)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 75,44m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos,
banheiro, área de serviço e garagem.
Observações: o imóvel não possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telha cerâmica e forro de madeira.
Somente o banheiro possui laje. A garagem e a área de serviço não possuem laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A
sala/copa, cozinha, quartos e banheiro, possuem piso cerâmico. A área de serviço e a garagem possuem piso cimentado. As
paredes da sala/copa, cozinha, quartos e área de serviço são pintadas, as paredes do banheiro são revestidas em cerâmica
com altura de 1,50m. As janelas são em ferro com vidro canelado e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da
UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia
elétrica, telefone.

11 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 13 (PN 13)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 210,00m² distribuídos em sala, copa, cozinha, 04 quartos
(sendo uma suíte), banheiro, área de serviço e garagem.
Observações: quase todo o imóvel possui laje, com cobertura em telha cerâmica, somente a cozinha, área de serviço e a
garagem não possuem laje. Todos os pisos do imóvel são em cerâmica. As paredes da sala, copa, cozinha, quartos, área de
serviço e garagem são pintadas. As paredes dos banheiros possuem revestimento cerâmico com altura de 1,80m. As janelas
são em ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem
pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica e telefone.

12 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)
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Descrição Detalhada:

Não

Locação

Não

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

1

IMÓVEL 14 (PN 14)
Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 45,78m² distribuídos em sala/cozinha, 01 quarto, banheiro e
garagem.
Observações: o imóvel possui cobertura em laje e telhado de fibrocimento na sala/cozinha, quarto, banheiro. A garagem não
possui laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. Todo o interior do imóvel possui piso cerâmico. O piso da garagem é
cimentado rústico. As paredes da sala/cozinha e quarto são pintadas, sendo revestidas em cerâmica as paredes do banheiro até
o teto e uma parede da cozinha com altura de 1,50m. As janelas são em ferro com vidro canelado e as portas em madeira. A
mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário com pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como:
redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone, coleta de lixo e transporte urbano.

13 - Concessão Uso - Área / Imóvel Público

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Lavras/MG (1)

CONCORRÊNCIA   Nº 00011/2016-002 UASG 153032 (4/4)14/03/2017  10:58


