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CONTRATO N2464/2022- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TOMADA DE PREÇOS N^ 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 6117/2022
CONTRATO

QUE

FAZEM

ENTRE

SI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A
EMPRESA

E

RODRIGUES

DOS

REIS

CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI.

Por este instrumento,o MUNICÍPIO DE BAI^AS/MA,com sede Praça Prof.Joca Rego,121,
Balsas - MA, inscrita no CNPJ sob o N^: 06.441.430 /0001-25, através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr.
RAYLSON FEUX BARROS, portador do CPF

014.513.741-43, inscrito na cédula de

identidade n° 782689 SSP-TO, residente e domiciliado na cidade de Balsas-MA, a seguir
denominado CONTRATANTE, e a empresa E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONSTRUTORA EIRELI,inscrita no CNPJ sob o n^ 07.940.654/0001-44,situada na ROD
MA - 230, n° 230, Centro, Riachão/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por Edvaldo Rodrigues dos Reis, RG n^ 331580536 SSP/SP, CPF n^

449.264.993-04,têm, entre si, RESOLVEM celebrar o presente Contrato para Prestação de
serviços para a Construção da Lavanderia de Roupas Hospitalares do município de
Balsas/MA,decorrente da TOMADA DE PREÇOS N® 04/2022- CPL,inserido no Processo
Administrativo n® 6117/2022,sob a forma de execução indireta e regime de empreitada do
tipo menor preço unitário. O Presente Contrato reger-se-á pelas disposições constantes da
Lei n® 8.666/1993,da Lei Complementar n® 123/2006, alterado pela Lei Complementar n®
147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie, pelos princípios do
direito público e demais normas pertinentes à espécie.
Cláusula Primeira -DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para Construção da Lavanderia de Roupas
Hospitalares do município de Balsas/MA.
Cláusula Segunda -DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS
N® 04/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n® 8.666/93 e pelos preceitos de
direito público.A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.
Cláusula Terceiro -DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor
global de R$ 462.830,78 (quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta reais
e setenta e oito centavos).

Cláusula Quarta -DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EFINANCEIRA DOSRECURSOS
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4.1.A despesa com a Contratação de empresa especializada para Construção da Lavanderia
de Roupas Hospitalares do município de Balsas/MA, objeto deste, correrá a conta dos
recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Município
em anexo, na classificação abaixo:

Órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação
Função: 10
Sbfimção:301
Programa: 1013

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-056

10.301.1013.2-056- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO / HBU - UPA
Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00- Obras e instalações
Fonte de Recursos

621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Estadual

500

Recursos não Vinculados de Impostos

600

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

601

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

Üáusula Quinta - DA VIGÊNCIA:

5.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, com prazo de
duração de 06 [seis) meses, em observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos quantitativos máximos
estabelecidos.

5.2. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, nos casos e
formas previstas nos Art. 78 a 80 da Lei 8.666/93, independentemente de qualquer
notificação ou interpelação judicial, desde que a Contratada deixe de cumprir com qualquer
das Cláusulas do Contrato,além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei n^ 8.666/93
e no edital.

5.3.Da Regularidade Fiscal Perante o Município de Balsas/MA:

5.3.1. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá comprovar
regularidade fiscal com o Município de Balsas - MA,[CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL OU

POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) como condição imprescindível para firmar este
contrato, bem como, permanecer durante toda a execução deste contrato em regularidade
fiscal com o município de Balsas -MA,sob pena de rescisão contratual.

Cláusula Sexta -DA EXECUÇÃO,LOCAL,PRAZO,ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJ^:
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6.1. A contratada deverá iniciar os serviços no prazo de até 72 (setenta e duas] horas, a
partir do recebimento da ordem de serviço, emitida pela prefeitura municipal de Balsas e
concluída dentro do cronograma físico financeiro previsto.
6.2.Osserviços serão realizados no município de Balsas/MA,sendo que o deslocamento das
máquinas e equipamentos ficará por conta da CONTRATADA;

6.3. O objeto deverá ser concluído dentro do prazo estipulado no contrato (cronograma
físico-fínanceiro) e/ou previsto na respectiva Ordem de Serviço (OS], em observância ao
cronograma elaborado/apresentado pela CONTRATANTE.

6.4. O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado era caso de motivo
justo,a critério da CONTRATANTE,desde que a prorrogação seja solicitada por escrito pela
CONTRATADA,com antecedência mínima de 30(trinta] dias do final do prazo contratual.
6.5. A eventual prorrogado do prazo será admitida nas condições estabelecidas no art 57
da Lei 8.666/93.

6.6. O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo Cronograma físico-

financeiro, relação dos dias, justificada a execução (ou inexecuçâo] dos serviços e
comprovação dos motivos que o fundamentem.

6.7. Executado o contrato,o seu objeto deve ser recebido:

6.7.1 Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze] dias da comunicação escrita do
CONTRATADO;

a] Nesta primeira etapa,após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada,a

FISCALIZAÇÃO fará a vistoria "in loco",para registrar anomalias construtivas aparentes.
b] Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem
como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.

c)Na segunda etapa,após a conclusão das correções,e complementações e nova solicitação
oficiai da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO,será realizado
o Recebimento Provisório.

d) O recebimento provisório transfere para a Administração a responsabilidade civil pela
guarda do bem e autoriza a ocupação do mesmo o recebimento definitivo visa a verificação
da qualidade, quantidade e conformidade do serviço com a proposta e conseqüente
aceitação.

6.7.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente e
até 90 (noventa] dias corridos da comunicação escrita do(s] contratado(s] ou do
recebimento provisório.
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a)O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a comprovação
pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes sobre o objeto do contrato e correções de eventuais que não poderem ser
detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 dias, a contar da data de
recebimento provisório.

b)Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, ü(s]contratadü(s]notificará(ão)
a Administração para fazê-lo no prazo de 05(cinco] dias úteis, após o qual se caracterizará
o recebimento tácito,reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.
c)A Administração deve rejeitar,no todo ou em parte,serviço executado em desacordo com
o contrato.

d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto à solidez e segurança do serviço,nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.
e) Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto
do contrato, correm por conta do(s] contratado(s].

O Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à
Contratada será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto
considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação,
g)Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através de
Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro dos
previstos na lei.

6.8 Das Correções e Serviços Impugnados
6.8.1 A CONTRATADA deverá corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou

incorreções constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua
conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva Notificação.
6.8.2 Em caso de rejeição total/parcial dos serviços executados, ou na hipótese de
descumprimento de outras obrigações contratuais,avaliados nas medições mensais,ficará
a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas no Contrato.

6.8.3 A concessão do prazo estabelecido pata correção de serviços impugnados e/ou
cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções administrativas.

6.8.4 A Secretaria de Saúde não fornecerá áreas para instalações dos canteiros dos serviços
da proponente,bem como,água e energia elétrica;

6.8.5 Não será de responsabilidade da Secretaria de Saúde a exploração, uso e retirada de
materiais em propriedades de terceiros;

Cláusula Sétima -DO PAGAMENTO:

7.1 O pagamento dos serviços, objeto deste Projeto Básico, será realizado, conforme
boletins de medição,emitidos pela CONTRATADA,aferidos e autorizados para pagamento.

PREFEITURA

DE

Contínua a construção da ddade que queremos

após APROVAÇÃO do fiscal do Contrato, no prazo máximo de 30(trinta] dias,após a fatura
emitida pela CONTRATADA correspondente aos serviços executados e medidos no período.
7,2. A primeira medição só será liberada com a apresentação da cópia de ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART ou RRT] da obra e/ou serviço junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA e/ou Conselho e Arquitetura e
Urbanismo - CAU e de documento que comprove que a obra e/ou serviços foi inscrita no
INSS. A medição dos serviços será sempre feita a cada período de 30(trinta] dias corridos,
com base no cronograma aprovado e nas especificações e projetos, considerando os
serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
7.3 A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição,
quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês, neste
caso o cronograma será ajustado à situação.

7.4 Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro,a FISCALIZAÇÃO terá
05 [cinco] dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a
conferência da medição,compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/serviços e
preços constantes de sua proposta, bem como da documentação hábil de cobrança.
7.5 A medição deverá ser baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA,
constando de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e outros necessários à perfeita
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

7.6 Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados,relativos a uma medição
serão retidos e só serão pagos após a CONTRATADA refezê-los.

7.7 Não será medido os serviços de material em separado da execução do respectivo
serviço.

7.8 O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 30 (trinta] dias contados da
apresentação do documento fiscal correspondente ao recebimento.

7.9 A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no preâmbulo do contrato

7.10 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Básico, na nota de empenho,no contrato ou com qualquer circunstância que desaconselhe
o pagamento será devolvida à adjudicatária e nesse caso o prazo previsto para pagamento
será interrompido.

7.11 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias] será reiniciada a partir da
respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a

análise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.
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7.12 A discriminação e quantificação dos serviços e/ou obras considerados na medição
deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento apresentadas pela empresa
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato,inclusive critérios de medição e
pagamento

7.13 O pagamento será efetuado após a comprovação de que a CONTRATADA está
rigorosamente em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social - INSS,
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social,

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30
(trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, devidamente atestada
pelo setor cometente.Será verificada,também,sua regularidade com os Tributos Federais,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeito de Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
7.14 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso a mesma se encontre em
situação irregular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,o Fundo de Garantia
sobre o Tempo de Serviço - FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e
Tributos Federais.

7.15 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante dn Anexo ITT da Instrução Normativa
1234/2012.bem como,o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 12(doze)meses.Casn
não o faca, ficará sujeita a retenção de impostos e contribuições, de acordo com a referida
instrução.

7.16 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:

a)A multa será descontada do valor total do respectivo contrato;
b]Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto,responderá a CONTRATADA

pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração,ou ainda,quando for o caso,cobrada judicialmente.
aáusula Oitava - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada,nostermos do art 65,inciso 11, alínea d,da Lei n^ 8.666/93,
mediante comprovação documental justificável e requerimento expresso do contratado, do
qual o índice que deverá ser considerado para ajuste de valor é o INCC (índice de Nacional
da Construção Civil).

Cláusula Nona-DO REAJUSTE

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis até o final do período de vigência do contrato.
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9.2. Findo o período de vigência contratual, em caso da necessidade de prorrogação do
contrato e mediante solicitação da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os
preços contratados poderão sofrer reajuste, contados a partir da data de apresentação das
propostas, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a prorrogação do contrato.
9.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida,liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente,sempre que este ocorrer.

9.4. Nas aferições finais,o índice utilizado para reajuste será,obrigatoriamente,o definitivo.

9.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquerforma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

9.7.0 reajuste será realizado por apostilamento.

Cláusula Déàma -DOSACRÉSCIMOSESUPRESSÕES:

10.1. O objeto do contrato gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões,conforme previsto no § 1^ do Art 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira -DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:
11.1. A fiscalização/gestão do contrato ficará a cargo do setor competente do órgão
contratante, por intermédio do servidor da Prefeitura Municipal De Balsas, nos termos do
art 67 da Lei n^ 8.666/93, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas
e encaminhará a ocorrência à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas. A Fiscalização será investida de plenos poderes para o servidor
Marcos Vinícius dos Santos Miranda, matrícula 9420.

Cláusula Décima Segunda ~ DASOBRIGAÇÕESDA CONTRATADA
12.1. Apresentar a fatura/medição dos serviços executados na forma ajustada;
12.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdendários, fiscais e comerdais decorrentes
da execução do presente contrato;
12.3. Atender, imediatamente, todas as solidtações da fiscalização da CONTRATANTE,
relativamente aos serviços executados;
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12.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE;

12.5. Prestar os serviços conforme o estabelecido no Edital, Projeto Básico, Caderno de
Encargos e demais projetos e especificações, objeto desta licitação;

12.6. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes
que porventura ocorram na execução dos serviços e o uso indevido de patentes e registros;
12.7. A CONTRATADA responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita
condição dos serviços executados, competindo-lhe também, a responsabilidade dos
serviços que não forem aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, que deverão ser
refeitos;

12.8. Manter no local dos serviços cópia do contrato, dos projetos e detalhes do
cronograma fisico-financeiro dos serviços, devidamente atualizado, planilha orçamentária,
cadernos de encargos,especificações técnicas, diário de serviços e cópia da medição;

12.9. Garantir pelo prazo mínimo de 05 [cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo
618 do Código Civil Brasileiro;

12.10.Verificar e conferir todos os documentos,instruções que lhes forem fornecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão de Fiscalização e Recebimento dos
serviços, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância
encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução;

12.11. Empregar em obediência às prescrições das Normas da ABNT, de primeira
qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário, conforme cadernos
de encargos;

12.12.Fornecer todos os materiais, equipamentos,acessórios e consumíveis,incorporados
ou não aos serviços,inclusive aqueles não citados neste Projeto Básico,porém,necessários
à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário;

12.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar
ao Município de Balsas/MA ou a terceiros;

12.14. Providenciar uniformes e crachás de identificação às pessoas empregadas ou sob a
responsabilidade da CONTRATADA,sendo obrigatório seu uso quando nas dependências
do local de realização dos serviços;

12.15.Fica a CONTRATADA obrigada a colocar em local dos serviços,placas indicativas de
fácil visualização, conforme modelos que serão fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação;
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12.16. Realizar os serviços descritos na cláusula primeira deste instrumento contratual
conforme especificados na Pianilha e no Projeto Básico,e anexos que integram o presente
contrato;

12.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na Lei
8.666/93;

12.18. Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços objeto deste contrato
inclusive no que se referir à observância da legislação em vigor;
12.19. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e demais ônus necessários à execução do contrato;

12.20. ResponsabUizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato
nao incluindo esta responsabilidade à fiscalização;

12.21.Manter durante toda a execução do contrato,em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.22.A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir,remover,reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

12.23. Pemitir e facilitar à fiscalização do contrato, em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os Informes e esclarecimentos solicitados;

12.24. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura;

^.25. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação
trabalhista,inclusive em relação à higiene,segurança e medicina do trabalho,fornecendo os
adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber a todos os
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com a prestação dos serviços;

12.26, A eventual aceitação dos serviços por parte da CONTRATANTE não eximirá a

CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente,circunstâncias em que as despesas de
conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA;

12.27, Fornecer ao CONTRATANTE, caso solicitada pelo mesmo, a relação nominal de
empregados encarregados a executar o serviço contratado,indicandoji_n£.da-CI^,a data

prefeitura de
Coflilnud d cons^çao dd cidade que queremos

da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações no

prazo máximo de 05[anco]dias,em caso de substituição de qualquer empregado;

12.28. A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do

p"«r

CONTTtATANTE,respondendo integralmenÍ

12.29.Submeter ao exame da Fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços;
CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e
^nto ^00™™"
CONTRATANTE,"
acerca de quaisquer felhas ou dúvidas
ocorridas
durante a
1^0
responsável
para responder
^gencia do contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se
xclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização;

12.31 Será verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à

acessibilidade as pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida,de acordo com

^2% deT2T õ

vigor,em especial ao Decreto Fedeial

dp7nnn
i ■ n« 10.098 de°19 de dezembro de 2000,em seu art 2«;
de 2000 e Lei

de 08 de novembro

12.32.Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA,a legalização dos serviços iunto

"LsT
^ Agronomia
- MA cÍu
- Conselho e Arquitetura e Urbanismo,bem como,na Secretaria Municipal
de Infraestrutura
com emissão,respecUvamente da ART. Estes documentos deverão sl mantidos M

12 34.Todas as obras/serviços a serem executadas pela Administração Pública Municipal
ordem
de Construção
da emTssão
compêZ
Ordem df;
de Serviço a ser expedida^Ivaiú
pelo órgão
competente,antes
de acordo
com asdanormas
geraL
de procedimentos e da legislação em vigor,em especial ao Decreto Federal n^ 5296 de 02
de 19 deT'
dezembro de 2000,em^seu art"-"AS
2^. de 08 de novembro de 2000 e Lei
nn.1Ü.098
lo'o98ÍeVg^d

«sfd.í.ríJSd"
Cláusula Décima Terceira-DASOBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE
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13.1 Pagar à COOTRATADA o valor ajustado na forma e prazo convencionados após o
recebimento do objeto deste Contrato nas condições avençadas;
13.2. Emitir a respectiva Ordem de Serviço;

13.3.Fornecer à CONTRATADA,junto com cópia da Ordem de Serviço,todos os eiementos
que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

13A Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra/serviços,por intermédio do Fiscal de

13^. Permitir o livre acesso dos empregados às suas dependências para execução dos

serviços referentes ao objeto, quando necessário e quando devidamente identificados;

clttntoT'"'

™Pondentes,desde que os serviços tenham sido efetuados a
informações e os esclaredmentos que venham a ser solicitados pelo

Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;

13.8 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
entaçoes passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de obras/serviços ou
Zdo
acordo com as espeaficaçoes constantes
"o Edital,doeEditai;
solicitar que seja refeito o serviço recusado de

íettívaff'

da CONTRATADA, quando no desempenho das funções

aáusula Décima Quarta -DA TROCA EVENTUAL DEDOCUMENTOS;

Cláusula Décima Quinta -DA RESCISÃO DO CONTRATO:

referida lei.

"

alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da

16.i. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou redrar o
citaçao - CPr"""^
CPL, caractenza
o descumprimento^^t^belecido
total das obrigações
assumidas
sujeitando
LMo
t"'"'"T"
pela Comissão
Permanente
de
aplicaçao das penalidades legalmente estabelecidas.

II
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16.2.0 atraso injustificado na execução da contrato sujeitará à CONTRATADA a aplicação
de multa de mora,na forma estabelecida a seguir:

16.2 1 0,3% Ctrês décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10
[dez) dias;

16.2.2.0 5% Ccinco décimos por cento],por dia de atraso a partir do 11= Cdécimo primeiro!
Qia,ate o limite correspondente a 15(quinze) dias;

16.2.3. 1,0%(um por cento], por dia de atraso a partir do 16= (décimo sexto] dia, até o
imite correspondente a 30 (trinta] dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindirá o
^ CONTRATADA as demais sanções previstas na
da contratação
quando a CONTRATADA cometer qualquerinfraçãoP*"-às normas legais,seja Federal,
Estadual
e MuniciM respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em
razao da infraçao cometida;

CONTrISda-'''^'^^

°

'^''ntratação quando a

a]execumr objeto em desacordo com o Projeto Básico,normas e técnicas ou especificações
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias,às suas expensas;
b)praticar,por ação ou omissão,qualquer ato que,por imprudência,negligência,imperícia,
dolo ou ma fe, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,independentemente
da oongaçao em reparar os danos causados.

16.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Balsas
ou,quando for o caso, cobradas judicialmente.

16A.Pela inexecução total ou parcial do contrato,a Prefeitura Municipal de Balsas podera
aplicar as seguintes sanções:

f

16.4.1.ADVERTÊNCIA;

16.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta] dias, após o prazo previsto item 16.2.2 no

percentoal de 10% (dez por cento], calculada sobre o valor do contrato, caso não seja
cumpridas fielmente as condições pactuadas;

16.4.3.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período de até 2(anos)anos;e

16.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12
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16.5.A aplicação da sanção prevista no item 16A1.,não prejudica a incidência cumulativa

das penalidades dos itens 16.4.2. e 16.4.3., principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na execução do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10[dezj dias.

13.6. As sanções previstas nos itens 16.4.1, 16.43 e 16.4.4, poderão ser aplicadas
conjuntamente com item 16.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10
(dezj dias.

16.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 16.4 e, consequentemente a rescisão

contratual, reserva-se ao órgão CONTRATANTE o direito de optar pela oferta que se
apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

16.8. A segunda adjudicatária, em ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital

16.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de Balsas/MA.

16.10. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16.10.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o
acompanhamento da execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa e
premeditada em prejuízo do Município de Balsas, evidência de atuação com interesses
escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município ou aplicações
sucessivas de outras sanções administrativas.

16.10.2.A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com toda a

Administração PubUca,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 05
(cinco]anos.

^

16.10.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração
Pubiica,sera apiicada ao licitante ou CONTRATADO,nos casos em que:

a)tenha sofrido condenação definitiva,por ter praticado por meios dolosos,fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b)praticarem atos ilídtos, visando frustrar os objetivos da licitação;
oBalsas/MA,em virtude de
possuir
idoneidade
para licitar e contratar com o Município de
atos ilícitos
praticados;

d)reproduzirem,divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros,quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução
deste contrato,sem consentimento prévio,em caso de reincidência;

/f

'
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e]apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte,com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
O praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

CONTR^ADO esta sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo a
Administração propor que seja responsabilizado;

a} civilmente, nos termos do Código Civil;

b)perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exerrício
profissional a elas pertinentes;

c]criminalmente, na forma da legislação pertinente.
16.11,PAGAMENTO APÓS MULTA

16 11,1, Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
16.12,DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

15.12 1.As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração,facultada a defesa prévia
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 Cdnco) dias úteis, com exceção da
declaração de mídoneidade, cujo prazo de defesa é de 10(dezj dias da abertura de vista
conforme § 3^ do art 87 da Lei n^ 8.666/93.
16.13,DA APLICAÇÃO DA MULTA

16.13.1.

multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter

conipensatono e assim,o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Cláusula Décima Sétima -DA GARANTIA DEEXECUÇÃO DO CONTRATO:

^assinatura deste contrato,a contratada ofereceu,a título de garantia

drv^W
8.666/93,
a importância
correspondente a 5%
do valorí
da contratação,tendo optado pela seguinte
modalidade
de garantia:
i forma escriturai, mediante registro em
da sistema
dívida pública,
devendo
ter sidoe emitido
sob
centralizado
de este
Uquidação
de custódia

autonzado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econSs

conforme definido pelo Ministério da Fazenda,no valor de R$ 23.141,54;

depósito bancário, este fora depositado no Banco do Brasil, Agência-

of441430/0^or2rri.im
'
P^-rfeitura Municipal de Balsas, CNPJ:
ut>.44i.4áU/Uü01-25,e juntar o comprovante
do depósito.
14
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I J Seguro-garantía;

8 construção da cidade que qvefemos

[ ]Fiança bancária.

P®'" contratada, se.^ restituída após o término do

Cláusula Décima oitava-DA SUBCONBTRATAÇÃO

affiTiS=£â£-•=S-=-=

S£=Ifi~i==SS=iri
.SEEE"-™
® responsabilidade
perante o orgao hcitante quanto à qualidade técnica do serviço
prestado. da contratada

SS^SSSS——-1=
18^.A Contrat^a deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia anuência
especüva documentação,que deve corresponder
a exigida para(s)habilitação
no edital.
Lpecüv^m^ttí'"
M pretendente
subcontratado
[s] e da
18.7. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante

í!ík1;0N™?ANÍ?^^"bcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação,no

oTeLmenl^S.""'™

'contendo^odo:

exê!;trfc:°se^^^^^
contratada nek
pela lrfe.ír'^
perfe.ta execução contratual,
cabendo-lhe
realizar a supervS,
5o,permanece
a responsabilidade
integral dae
15
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coordenação das atividades da subcontratada,bem como responder perante o Contratante

SlSâS™'™"

» i"»t
realizados exclusivamente

Cláusula Décima Nona ~ DOSCASOS OMISSOS:
com suas alterações,e dos

Cláusula Vigésima -PUBLICAÇÃO

20.1

Será publicado no Diário Ofirial do Estado - DOE,o resumo deste contrato

nos termos da Lei n^ 8.666/93.

contrato,

Cláusula Vigésima Primeira -DO FORO:

Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

pSaTqursS"'"^""''''"'

P-"- «-'s

constados,as partes assinam o presente Contrato, que foi

seu's Ie%isTiuridTcolrtos!
BALSASCMA],^ de tTYVlinji^ de 2022.

SECRETARIA M^OPAL DE SAÚDE
RAYLSON FELK BARROS
CONTRATANTE

E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇOE^i CONSTRUTORA EÍR^I
EDVALDD RODRIGUES DOS REIS
CONTRATADA
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'

32.00

103^7

132.68

15951.98

38.90

*í.1fl|

236520

77,17

94.32

3.01824

18

PREFEITURA DE
Contínua a construção da cídada que queremos

TnüAõd
SNAn

^COfJPOSTA POR T^CAS PARA TÉÜtfOOS Dg ATgl Ãr.liÃfi

|WATClittCTfflUADA
DEÍRAKSR3RIE
FBROCaiSENTO.
METAuCA.
Pl/SnCA Otl
'EFaTOAOlSTJCA.ÍNCLUaj
VBITKAL
AF_0T/ai9

U.158.SS

S4207 SHAPI

Ce 1« re OÍ«)A PARA TOHAOO COU íJClí4AÇto

11.974.98

M«ORQl£l0*.CCWATÉ2AGU^HClUSO1ÇAUENTO.ÍP_07/?fll9
AaftOfl).ff4CUSO TRANSPORTE \OniCAt.AP Q7C0I9
SVlAn

irCUJSO TRANSPORTE VBWIGAL AP 070019
121215

OWA DE CONCRETO

100377

"STAIACAD OE tesoura CINTBRAOUhBAJBJACdLV

MAKRtó OU taiAIS A 3.0 U E MBJORES OU IGUALA EÜ M.RCUBO

581.05

•ÇA1VO4T0.AF 97/2019
IMPCRIi^ABlUZACAO
«UflAM

W

üfc SUPERFlCECOM bMUi^ASí=ALTlCÃ2Õli3Bs

4.320.10

COM mwítaasfAltica.uma

O«MAOA.fl1ClUSÍVEAfW:AÇAorefmERASFAlJMO.E=3aiAF062018
13301.40

T1P0DECORRB<.C0UlHAt1|FOlilA.EMCHÃm
291.15

««oao ONDUIADA. WCUSIVEfamFOMFmn

4387.40

PARAUARCOe FWTliRAAWTIMRROaVA COU

UUA(1)istôo.EXCtUSrvE FECHUMW E ROtOANAS
TrOhspa
11.1.3

aclofcart*

no)d« ;nrta ds com «m pvQ'u*.
951.60

111403
SU.32

conwm«fa(VitDbx Ht. gsn^ca. 160*210 em.2Mas.Cpo
val-wm.ci!m*3ffl(40x70ciBj,indushs Menlss » fatremns
90794

1.125.38

1375.55

2751.10

434,46

531.04

1.593.12

KRDE

^ BATBffE
METAUCO.
BflatOCU.FKACto
C<W ARGAÍ.IASSA - FORNEC94B4TO
E WSTALAÇAo.
AF 120)19
11.1.6

nirDE PCnTAHlQNTA

D=MAraRABIACABA.MENT01fflAli0X0

«J tóâjw.E aweíTE ketAuco.saaiecu.Rttcto
COMAf«3AMASSA>FORNECaENTOEINSrAlAÇAo.AF 12/2013

S43.17

MANEIAS
llif

1122

SSiAPI

íií^toreto^KmiÃrôÍHtorôÃÃvTOrârrôii
VDROS.BATETíTE.
ACASAUENTO COUACEfATO OU BRUiANIE E

94570 SnAPI

2K*«AS PARA VEROS.oH

y™OS- batente.ACABAUBíTO COU ACETATO00BROHAHTE E

6210.40

229,90

1.955.76

excusvE AuzAR e coniramarco. FORrccnsaiiD e

instalação. AP 12/201B
102235

OVIS^
94API

EMVIDROTEMPERADO10«M.SEMAEEnTURAAF OtoSi

■mia

graolem

CHATAS [«25X4.0 MM. AF 040019
LOUCAS 5ETAIS

423,30

525.46

lUtOAS

LOUCAS

3.941.96

VASO s^Aho sv^onaoo COU caoaacopiaoaloucabranca

lOlíSO
BJGATE aEXtVaEUPlASTí»rai3«0.
FORNECIMSíIO E teiAlAÇto. AF_010020

100849
1SS2SSSC

304.74

^««f^SAMTAW»CONVaiaONAL - R3RNÊC»®(T0 EMSTAlACÃã
TANQUE ACOrjQX 47 UTROS COU IdETAtS
1.0!B.a5

B6337 SliAn

Mauso VAIVUIA EM METAL CRtMiADO B aPÃO FlExfva. EU PVC ^RTeCQilENIOEnSTALAÇÃO.AF 010020

190883

FWDeCOa»1A(B»WAQA)ACOKO*COM1CUgA1.00)c0.5Sm(a&P

U3,36

213.30

UET/USEMESSCfilOS
190069

ESPELHO4n

2190.10
489.03

250.71

260.71
E7e<A9

ÍBiSOcmTOftlAACRl COM KOUJURAAUJUNIO

219.64

150161
OEFRUAO
2401902052

>tOS4,ã6

ACESSÓRIOS

60538
307.10

XS0O.94

Pl^TATILBJACRIUCO COM LETRAS EU ALTO RELEVQPmÃãTc
ffoms»! PARA SÍLAilZACAO
DE PORTAS CSVCRSAS (Ei
FgLPgJO).FKAPAS POR ADEgtfOS DUPLAFACg TOM
OA TOTAL ArgSaaUDADE 00 SMLAR

1i24

130332

PPiNEOMETfrO E HSTALACÃO. AF aw»n
(XA2iAHI6£NiaA OGGI2135 FAOEMAR
201.96

246.85

740.55

PREFEITURA DE
Cofitlnus a construção da ddada qu© queremos

BAWfeHO04 METÁl.DÍOMADO.5PECAS

179,6)1

INClllSO FKAÇto. AF_0t/2020
M.i.1

Pona laa!ha
83.951

COZINrt\ PAOatO5^0-FCSNECWEMTD E WSTAWÇto.AF.OUai»
G69T5 SKAH

3X0

,?"^5^^^ÕêBCSÃriããJ3«rtoRÃ!Ã^OTãR«5RXÕÜlEÕ
•F0RNECIÍ43nD E INSTAlAçti).AF_01/2Í20

307,03

stTmT

'WÃi'

70,7Br

236,34

GRAHiros
1093.01

SOL£IRASEP£ITO«iS

^

7—77—
3439,«

SdgiTa(Beta) am granito dnza «odomha,I a 7cm,e a 2(
2rT93r

101SSS SBim

(.WRMOIE.L = 1SCU. C01<PRff.tBíro DE

ATE274,ASffiNTAOO COU ARBW4ASSA1^ COUADfUVO.i

16.72

iiBiê^

LiW=_11/2020

1.T33J6

JBANCAOAS
653,95

19(U23

Foruto
10J57J9

;FOKXU UK PVC,USO,PARA AKBEWES COMEROAS tMTTTc;^

ESTRUTURA D6RX/^íto.AP_tt5/ai7 P

150A9

55^
65.124,05

WSTMAÇOES ClEfRlCAs"

aETKUUUrus,CABOS,«uonos E DISPOSmVOS~—
15.1.1.1

^

^
,19,557;»

aiwH

71B0VB.ISOLADO,2S 7474', AMIICHAMA 0,6n 0 KU papa,

jOSTRBUIÇÃO-f0RHEC04ENTD E[MSTAIAOUO.AF_12/2ÍIS

160,00

aWTj

2Í53j

15.1.1Í

£í^^^''^^'^'°"®-®°'^*'^ii"'íM'.AMrK«aj,iA45(n5ov pÃãr

tSSTRBUÇto.FOftKECWEMTO E tUSTAlT^to. AF UaoiS

15.1.1J

síun

15.1.14

33003 SriAPI

rrii iiii ^°^"-^'°'^'^^^^rW.a5MM'.AimCHAUA4tn;7<n\/oaoT
CIRCUITOS
TERtUNAIS•FORNECÍJaíro EINSTAlAÇSo.AF_12«115

9,08

1JM,00

3,S6r

4.^,0

12,18T
91SS1

ETROTUTO^EMVa CORRUGADO.PVC,Df7 25 7474 p/í"). P/flA ORtXífS

i^OTOll'
15.1,1.6

31S57 SIMAPI

450,00

7,33

^PAREDE-FORWEOMEfíTO EITJSlALAÇto

ETRODUro

CRM^rm^^^AlAOieMPAfiECE-^
111.1.7

91»0 SNAPl

SOIAPl
15.1.1.3

SHAPI

1S.1.1.11

1702,60

IC^ipA^lAAR 4-Xr MEDIA[1,30 74 00 PISO),PVC.WSTALMJABr
PAREDE-FORNECUBíTO EINSTALÁçAa AfJ2C015
lOSMTTOR TRIPOLAR TIPO ÜI71, CORI«NIE NOMÍWL1
FOR7IECIM0/rO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
;nsju7írc« MOfiuwxAR npoim,corrente nominal deí
FCaVCCíUETfTO E INSTALAÇÃO. AFJO®120

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFja'2020

la^lUH [RIPOLAR TIPO 7CMA,CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE tOOAFOffflEaMEKTOE INSTALAÇÃO.«=_ia2020

15.1.1.13

091701 SUAS

80,00

9,3

4,00

svhT

TÕÕ

6,72

iOI&JUNTOH MONOPOlAfl TIPO Diít CORRSflE NOMINAL DE lEAFCR7JEaME7íTO EI7NSTALAÇÃ0. AF_lÜ/2020
,CmWTOR UONa^aAHTWUN,CORRENTE NCMINALDE 25A-"

101B&1 STiAR

7,131
4X10

iM

lãS

91,70T

loM^reOlSIWUUIÇÃO DE ENhWJIAEM CHAPA DEAÇO GALVATaZÀro"

iõirêõ

12,07r

965,60

250.68

iriT

34,84

112,037

224,18

179181

717.12

- DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 27SV - ACKA"
4.00

15.1.1.14

3 321.00

.DE EWaUTIH,COM aAFÜUMENTD TTÍfASlCO.PARA 30 DliRfíTORES OlH

T«f

150A - FORNEaSAENTO E INSTALAÇÃO.AF_ia'2D20
15.1.1.1S
ie.0D
9UPi

15.1.1.17

91936 SNAPI

15.11.19

91SS3SnAn

15.1.1.19

91959 SINAPI

o MOOUIOX 2P4T10 A INClUiHDO SPORIE E

ftACA - FOfiNECWEWTD E INSTALAÇÃO AF_12^15
IKtt^ MEDIA OE ELIBUTK(1 r40ÍXi0J,HHT 10 A.INCLUINDO SUFORTE E
aACA- FORNcCWEKTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015
ÜffEKHiyroH SIMTnES 11 MODULO) lOAgSOV, Mn I UlTOT SIT^mfÊê"
PLACA - FORNECnCHIO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

25147

"SxS

20Ã77

2s.«r

625.50

11®

"ítW

2õ®r

23023

1,00

27.061

325.60

.in^nPTOR SIMPLES(2 MODULOSl lOAOSOV,INCLUINEX)SUPORTE E"
PLACA•FORNECIU0ÍTO EINSTALAÇÃO./V 12/2015

15.1.1J0

10,00

33,07

91937 9NAH

TS
15.1J

lUIUKAÇAO e ACASAMENTÔT"

7^.—=—^—
21AI14]7

151J.1

grade DESCBR^ CÕM
I5.1.2J
15.1Í3

060121

9^ STIAPi

.mWlNARtA DE EMBUTIR WAFON 1BW L£D BRANCO FBlfl yí

67.561

«

Iluminaria TIPO CALHA.DE SOSRBJQR.COM gLAMPanaaniRUADcõ"

iauORESCETíTES DE 36 W,CCM4 REATOR C6 PARTIDA RÃTOA •
FOWNECUilENIO E KSTAIAÇÃO.PFJOnm

7,00

IO.!»

52.667

64177

13,00

83567

107137

1.402.44

20

prefeitura dê
Contínua a censUoÇSo da cidade que queremos

15.1ÍU

073013

15.15^

09.12001

BC«JSroRE0UC024-aK)WírAl£TÁSQldtmUíÍM68raUÍ^ ■
BWI EXWS70RA^aALIM4(ICU

15.1.26

4<2.41

SU.^

UB3.CQ

6SS.6S

i.ôãirê

6502,50

2M.30

S593.(M

rilUSTAUÇOES HIDRÀUUCAS
102S17 SINAn

CAIXA D*AGUA B.1 POUÉSIER
ITKJS - FORNEOUHÍTO E KSt

1021039

COmBBRADEVORO 5000
AF 06902

2077.01

2538.72

5077.44

49.52

247.SI

_ WOBTOlFI.AWeEEAI^DEVEDACAo. pvc sfl nÀuci nugnijn
X 2.IMSTAIADO
EfJ RESERVAçÀo DE AgUA DE EORCAÇAO CUEPOSSUA
^^7ATófTOoenB!wnB»CT.ENro ForaranuENioeINSTALAÇÃO
SlUPI

ABAFADOR ax.1 TLANGE EANB.D£ VEDAÇAO,PVfc SOjAva DH Mmm
forneoubíidewstaiaçAo.

StMR

FORNEOMEfiTOE
SKAn

f^niSIRODEESFHIA,PVC,SOUIAVEL.COM V01AN1E DN eOMu

SKAPI

REGISTRO DE ESrStA.PVC.S01XIÂVtUC0MVaAMIE.DN 60 wj:
fvRNECIMaiTO E WSTALAÇAO.
AF 069021

FORfEOMBTrO E WSTAiAÇto.AF OM^

™

*

94430

7^0.ScdwVEL.COM VOtANTE,ON 32 MM"
FORWECIMBíroEWSTALAçÃO.Af 08í202f

6U69

1^^™^tSFaiA.pva SOloAva. COM volante.OM 25 Aa».
FCRNECIMSm-OEWSWMÇÂO.AF.Oafflai

, 1529

sinapi

3/4--F0R,MT0Í
, 15210

S4792 SINAPI

1- mM «f/LR.vg.7?ÕF

[CANOPIA CROMADOS-FCSTNÊcaeNTa E ITeTALAÇÃO.AF_0ai2021
15211

I^GerropECiAVETA Stuio.IATAO,ROSCAvEU 3H*."C«»J ACASAVãm

E CAHOPLA CRCaiADOS•i=ORrcCIMHNrO e BJSTAlAÇAa,AF 08/2021
15212

617.67

lJM^0MR<fcS5AOBRUTO.UTA0,ROSCAVEl,IO" COM

e CANOPIA CRWÍAOOS-FORHEOMaíTO E HSTALAÇÃO.

15213

SCUJAVEI.01460 MIA INSTAtADO EM RESEfWAcAo DEÂG
re EUHGAÇÍO QOE POSSUA RE^WATÓRIO DE FERAEBlOCIMBIfn
FORNECIMENTO EINSTAWÇto.AfLOMOlS

15214

SINAPI

15215

STTAPI

15216

SIMAn

nCUISIVE CONEXÕES

WCtüSIVE CONEXÕES.CORTES E FKAÇCES.PARA PRÉDIOS.AFJOMH

l^^^^^s^fSenATIVAJ
00SERVIÇO DEINSWIAÇAÓ De TUBOS
^OUA FRIA.QN 25 UM(TNSTAIADO ELI RAUAL.SUB-

RAMAL DE
DE DBTRBÜ^
DBTRmÇto OU
OU PRUUADAI. NCLUSfUi:rmjcvAco
1^1^

|CORIES E FIXAÇÕES.PARA PRÉnOS.AF_I0901S
15217

1521S

SOIAPI

94API

;UDN25ptX50r«HFOR7CCIMENTOEtNST

AF 11/2016

KITCAVALcit:KAKAt1EÜIÇAODeÁaUA-e4TRADAl®IVaXJAlEAnA"5jP~

SSl:^liS^ ™=íe»OEI7,SIAlAÇto(EXCLUSIVE
, {instalações UTOTÀRIAS
i1251
1521.1

136.76

136.76

^

INSTALAÇAO ^TARU
SINAPI

asioj}

™ ■'50 * 18SX 75 MM. JJNTA ELÁSTICA. FORNECmí
AF_12O0H

15212

1^ SECO. PVU UH100 X 40Iff.i JUITA sotmva. FORNEcibÕÊ
SANirÃRlO. /í_12ffl}«

15212

í*» SEHV^oeoísialacAo oe tubo cê

ESGOTO PREDIAL K4 150 MM (ÍJSTAIADO EM SUB-

Ãf
153.1.4

SOIAM

SERVIÇO OSíisr. TUBO PVC. SÉRElí
ritcui«L. iw r.U9 (INSr. RAMAL MSCARGA. RAMAL DE ESO
CO sueeoLETOT aéreoi !SG«cl SANIT..

Ct»®rOES E CORTES. RWÇÕES. P7PRÉDOS. AF_109eiS
15.3.12

91734 SMAfX

63.601

273824

67.71

3056,63

aWEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA

KtPRESaTTAlTVTU DO SERVIÇO DE BíST. TUBO~
lUBOPVaSERE N.
DE DESCARGA. RAfJAL DE

SANíTARIO OU VEHTIAÇAOX HCL
CONEXteS, CORTES E FRAÇOES, P/PRÓjÍoS.
AF_1III2D15

prefeitura de
Contínua a construção da eídacie que queremos

91793

UM.CS

IU.1.7

*34.10

1S3.U
• 15J.1S

00033320 SOIAR
00039313

COUTES EHWÇfles.PARA PRÉDBJS. AF 10Í2815
«»«OCS.
IBa0W.ttVUJIlACAO.75KU.saCEf«RU«,ESGOTO PtsSÃL
"ERtólNAL0eVí3íi*A1W.5DMIA SERIE NOaíAU ESGOTO PREOtÀT

15J.l.tO

normal esgoio whkal ON 100
^frSTAlAOO
OU RWAL DE ESGOTO SATATARIO.AF
1212014 EU RASUL DE 4»c3VfirtüA
CAIXAS.FOSSAS,FILTROSE SUUÍOOUROS

15J.2

061312

CAtW oe PASSACai EI4SPECAO EM tXrâÕÕIttStSiÕScTwãSÃ

10W0

1.6SS.6D

1.900.43

190049

&OS5.7S

7401.97

7401.97

495.42

605.65

9»nõ SffiAFI
as.63

3MT4

W«lfcgP|lCOCiReuL<IR.fcUUifMfelQPB>=JilninAno r.)i>^-TS;
iss4.es
16JJI4

sriAR

nLTROAÍÍAEROBlOaRCtXAR.ejCOncRETO PRÉjaOUJAOCL OlAueffi
&21U.04

1S.3JS

SUAR

r

IHSrAUÇOES Dt HKlVDíÇto E COMBATE A tN®Íf«>
101907

055035
1S4J
1544

97593

"WJW^^aeRG£TOA.C<WatLAMPADA3LBiriggw
«ampg^yf^
fvHNEOUajTO E BISTAIAÇXO.AF 0290»

93307

TOUAOADEREOERJ45.

tNSTAlACOES LOGJCA E TílEfOMA
504,77

FORNEca.eHroEiíeiALÃçAaAF iiiãis

; is.sj

PAHATaa=ÜffcFtJI1.raRNEClVieíT0eBJSTALAÇto.AF Itooil
saifPi

■fgnnKaON^.FORTeamffDEWSTALACgn ag

CAWT^O^ wwo4 PAT^ S£U BuS^INSIAIADO Bá
DE EMTCAÇAO OeiTTUOONAt - FDRTCCKQnD E

123.2)
moo

O.AFJtaolS

320X0

DRENAGOa PLUVIAL
100134 SNAR

CABK^BeioAs.60<MJS. suPomEs evawçoes. òo^

1962X4

CWtSnCKES.ÍICaiSOTIWePCBnEVcRTCALAF 0772013
REPRESEWTATW^ DO SERIrtÇO DE KST

re wosÉ^R AcuaPLUVIAL, dm 100 mm orisTAiAj» euramalce

1903 04

ACAMPAMENTO, ou CONDUTORES VERTICAIS) PCLUSIVE CCBEdES
CORTES EFtXAÇÒES. PARA PR&K)3.AF 1(92915
aseXDES.

PtHTURA

Pf OS«)U

S8197

Sl)$.42

UMAOSUAO.

Pf (HMI6
OMQU

1341537

OEfUTIDOglADORAOajrôEMRAKFnFa

4.134.14

eUXAMENIOOSMASSALATEXEMPARECgS nuar^iy;^

t3Sí.I6

g;g^;O^^PPIUKAC«iTiNTAUTEXACRA^

■ 164

5453.91

100757

PÊRFl) ETECUTAOO EM ÍSRA (02 DEUtoS). AfJ1720» P
wMCOS FINAIS
UMPEZAFINAL □AQERA

214.02

030000485 Priab

^Aoàa

Totaf Ml BOI
Total tfoBOJ
Total GoíbI

oltotaflioa e triata raoii• lotanta • oftD

37B.7U.n
H.11W
4SIA30J8

22

