ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
CONTRATO 008/2Ò20-PMRA

CONTRATO

DE

EMPREITADA

QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DO AMPARO/BA E A EMPRESA

D.M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E
LIMPEZA EIRELI.

©

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2019

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 008/2019-PMRA

O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO, ESTADO DA BAHIA, doravante
denominado apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 13.809.405/0001-17, com sede na Praça Irmã Mônica Maria Van
Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da
Bahia, representada neste ato pelo Prefeito Municipal José Germano Soares de Santana,
infra-assinado e a empresa, D.M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA
EIRELI , CNPJ n° 10.635.663/0001-36 , estabelecida na pessoa jurídica de direito
privado, constituída sob a forma de sociedade particular com sede na PC José Nate
Batista, Centro, da cidade de Itapicuru-Ba, CEP: 48./475-000, doravante denominada

CONTRATADA e neste ato representada por David Fernando Almeida Santos, RG;
099940063 e CPF: 012.949.195-04, doravante designados respectivamente
CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente contrato de empreitada,
decorrente da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 008/2019-PMRA
homologada dia 16/01/2020, sujeitando-se os contratantes à Lei Federai 8.666, de 21 de
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junho de 1993, com suas alterações posteriores eas cláusulas abaixo descritas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada paraexecução, deobras nareforma e ampliação
das Escolas Municipais Maria Ferreira e Murilo Cavalcante, conforme projetos básicos e
especificações apresentadas, convertido em anexos do edital, a serem realizados porparte
da CONTRATADA medi^te o regime de execução porempreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização do objeto deste ajuste,
como também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritas, o edital e seus

áiexos que serviram de base para aTOMADA DE PREÇOS N° 008/2019-PMRA, além
dos documentos e propostas apresentados pela CONTRATADA na referida licitação.

ÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Praça Irmâ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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3.1. O valor global do presente contrato é de R$: 384.244,06 (trezentos e oitenta e

quatro milj duzentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), referente ao Lote IIMURILO CAVALCANTE, que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
conforme medições apresentadas e de acordo com as quantidades de serviços
efetivamente,executados, com os valores referidos aos tipos de serviços descritos na
planilha.de orçamento parte integrante deste instrumento.

3.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação no
protocolo da Secretaria deFinanças medi^te a apresentação dos seguintes documentos;
3.2.1. Nota fiscal, no caso da primeira fatura apresentação da ART (CREA-BA), do
CMA/CEI (certificado de matrícula e alteração/certificado estadual de inscrição;
3.2.2. Relatório de andamento e medição dos serviços, para as parcelas intermediárias e
termo de recebimento provisório dos serviços, para a parcela final;

A

O

3.2.3. Comprovação de Regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e

Municipal,.além das Certidões de Regularidade de quitação junto ao FGTS eCNDT.

3.2.4. A última fatura apresentada pela contratada somente será adimplida pela
Administração desde que acompanhada do. Termo' de Recebimento Provisório e
documento comprobatório da baixa da matrícula no CEI.

3.3. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em

Reais (R$), obedecidas às parcelas das etapas dos serviços executados, de conformidade
com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura
única, após a conclusão dos serviços;

3.3.1. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município através da Secretaria
de Secretaria' de Administração e Obras, para análise e aprovação e posterior
encaminhamento à Prefeitura párapagamento da execução dos serviços, que disporá de
até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento;

3.3.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados,
será de imediato comunicado à empresa contratada para retificação e apresentação da
nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;

3.3.3. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no presente termo acarretará

indenização por inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de
adimplemento decada parcela até a data do efetivo pagamento, ououtro índice que venha
a serfixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei n°. 8.666/93;
3.4. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;
3.5. Os valores ora pactuados poderão sofi-er reajüstamento se o prazo dos serviços
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a
Lei n°. 8.880/94, ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo
Governo Federal, com a finalidade cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma

proporção e periodicidade da variação, verificada nos índices do Custo Nacional da
Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de obras apurados pela FGV - Fiindação
Getúlio Vargas; desde que compatível còm o preço de mercado, na forma do art. 40, XI
dá Lei n°. 8.666/93;

3.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão

calculados até o mês previsto no Cronograma fisico-fin^ceiro, para o evento gerador do
faturamento.

'3.7. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos:
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3.7.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possa, de
qualquer forma, prejtidicar o Município;
3.7.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do
Contrato;

3.7.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos
demais anexos deste Edital;
3.7.4. Erros ou vícios nas faturas.

3.8. Os documentos ,de cobrança relacionados acima, deverão ser apresentados na

Secretaria de Administração e Òbras, localizada no prédio da Prefeitura, dos quais após
atestados pela autoridade competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato serão
ericaminhados ao SetorFinanceiro para fíns de liquidação da despesa e inclusão na lista
classificatória de credores.

3.9. O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir

ü

a ordem cronológica das datas das respectivas exigências," ateor do que dispõe oart. 7''§
2^ inciso III, da Lei n°4.320/1964, art. 5° e 7°, § 2°, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS.
4.1. O prazo.de vigência do contrato seráde 12(doze) meses, contados a partir da data de
suaassinatura, tal prazo poderá serprorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo
com as disposições previstas nos arts. 57 e 65 da Lei n° 8:666/93.

4.2. O prazo de execução do cronograma econômico-financeiro seráde 06 (seis) meses a
partir da emissão e conseqüente recebimento da ordem de serviços.
4.3. Para efeitos da contagem do prazo de execução previsto no item anterior (4.2), não
serão computados o período de paralisação dos serviços por ordem da administração ou
fato alheio à vontade das partes.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Os encargos decorrentes da execução das obras objeto deste Contrato serão pagos
com a dotação orçamentária a seguir descrita:
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
2032 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF
ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DEEXECUÇÃO CONTRATUAL
6.1. Seráapresentada garantia de execução, correspondente a 5,0% (cinco por cento) do
valor global do contrato numa ,das moddidades previstes no §1° do art. 56 da Lei n®

8.666/93."

"

•;

6.2. Na ocorrência de acréscimo contratual a CONTRATADA deverá efetuar garantia

complementar proporcional ao valor acrescido.
6.3. Quando a garantianão for prestada em dinheiro, deveráter a sua validade renovada
em caso de prorrogação contratual;
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. A CONTRATANTE se obriga a:

7.1.1 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos

serviços, sobos aspectos quanHtativo e qualitativo, anotando emregistro próprio asfalhas
detectadas e comunicado à CONTRATADA.as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte dáquela.
7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com os prazos e preços
estabelecidos neste contrato.

7.2. A CONTRATADA se obriga a:
7.2.2. Executar as.obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° XXX/2019PMRA e seus Anexos.

©

7.2.3. Fomecer todo material e equipamento necessário, à perfeita execução dos serviços,
ora contratados, devendo o material a ser empregado ser de primeira qualidade;

7.2.4. Apresentar seus funcionários durante ná execução das obras ora contratadas
devidamente uniformizadas e identificadas;

7.2.5. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e independentemente de
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
coinportamentosejamjulgados prejudiciais,inconvenientesóu insatisfatóriosà disciplina
e ao interesse do serviço público;

7.2.6. Responder por quaisquer danos pessoais pu materiais ocasionados por seus
empregados nos locais de trabalho;
7.2.7. Fornecer sempre que solicitadas, pela CONTRATANTE, comprovantes de
pagamento dos empregados e do recolhimento dós encargos previdenciários, trabalhistas,
fiscal e comercial, além de balancetes analíticos e balanços.

7.2.8. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
7.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem
anuência da contratante.

o

7.2.10. A Contratada deverá ter à fi-ente dos serviços responsável técnico devidamente
habilitado.

7.2.11. Mestre de obras ou encarregado, que deverá peimanecer no serviço durante todas

as horas de trabalho e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição
de qualquer empregado da Contratada por solicitação da fiscalização deverá ser atendida
com presteza e eficiência.
7.2.12. A licitante teiii o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em

relação aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros.
7.2.13. A Contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para

o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a
licitante e a licitoté, com o registro de informações como:

a) comunicação de serviços concluídós, para á aprovação da Fiscalização, após sua
inspeção;

b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da
Fiscalização;
• '
) andamento géral da obra e outras informações.
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7.2.14. A Contratada tem o dever de manter na obra número de funcionários e

equipamentos iguais com os fixados na declaração apresentada nos documentos de
habilitação, conforme disposto no subitem 10.5.6 deste edital.

7.2.15. Évedada asub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante

prévia e expressa anuência da licitante sub-empreitada de serviços especializados,
permanecendo a CONTRATADA com responsabilidade perante o Município.
7.2.16. A Contratada deverá realizar o seguro da obra, devendo ser apresentada a
apólice a contratante.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
8.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, independentes de qualquer
interpelação judicial ou extrajudicial, calculadas sobre o Valor global do contrato:
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8.1.2. Por atraso injustificado de início das obras; multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor global do contrato por dia de atraso.

8.1.3. Por descumprimento dos prazos previstos para cada etapa da obra consignada no
cronograma físico-financeiro; multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do
contrato por dia de atraso.

8.1.4. O atraso injustificado do início ou conclusão das obras acima de 20 (vinte) dias é
motivo de rescisão contratual e aplicação de todas as penalidades cabíveis.

8.2. As penalidades previstas nos itens anteriores serão aplicadas com base no registro de
ocorrência pela Fiscalização.

8.3. As multas serão independentes e a aplicação deuma não exclui a aplicação das outras.
8.4. A aplicação e recolhimento das multas serão de competência do Município.
8.5. A CONTRATADA, quando julgar a penalidade improcedente ou rigorosa, poderá
recorrer ao Senhor Prefeito, que encaminhará o recurso ao setor competente para análise.

8.6. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado da primeira
parcela a que a CONTRATADA vier a fazer jus, cabendo ao Município a cobrança ou
execução judicial da multa, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculados sobre o valor referido.

8.7. Da aplicação das penas definidas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, caberá recurso em
até 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato.

8.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do Art. 87 da Lei n°

8.666/93, caberá pedido dereconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar dadata
da intimação do ato.

8.9. O recurso ou pedido de reconsideração será dirigido ao Senhor Prefeito Municipal
que o decidirá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

j

9.1. Constituem motivo para rescisão do contrato mediante formalização, assegurado o
contraditório e a ampla defesa:

9.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratiiaís, especificações ouprazos;
9.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ouprazos;
9.1.3. O atraso injustificado do início da obra;

9.1.4. A lentidão daexecução da obra, lev^dp a PMRA a concluir pela impossibilidade
,de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s);

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166 '
CNPJ: 13.809.405/0001-17

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

9.1.5. A subcontratação total ou a suhcontratação parcial-não autorizada do seu objeto, a
associação da execução do contrato com outrem, a cessãooutransferência, total ou parcial
do contrato;

9.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar, a sua execução^" assim como asde seus superiores;
9.1.7. A paralisação da obra, semjusta causa e prévia comunicação à administração;
9.1.8. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;

r)

9.1.9. Razões de.interesse púbUço, de-alta releyâna e amplo conhecimento,justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato;
9.1.10. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no edital.
9.2. Ficará, ainda, o presente contrato rescindido, mediante formalização:
9.2.1. Amigavelmente, mediante prévio e mútuo acordo entre as partes;
9.2.2. Judicialmente, nos termos da legislação;

9.3. Unilateralmentè pela CONTRATANTE, nos casos elencados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, em sua atual redação, respeitadas as considerações
atinentes aos incisos XII a XVII.

9.4. A rescisão do contrato unilateralmente pela CONTRATANTE acarretará as seguintes

conseqüências, sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem
como no Edital:

9.5. Assunção imediata do objeto, por ato próprio da CONTRATANTE, lavrando-se
termo circunstanciado;

9.6. O contrato será rescindido também no caso dà falência, de recuperação judicial ou

extrajudicial da CONTRATADA ou em virtude de qualquer ato que impeça a
continuidade da execução do contrato.
9.7. A CONTRATADA reconhece ós direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei h® 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO

C

10.1. Os preços contratados são fixos e ineajustáveis durante o período de 12 (doze)
meses, em caso de prorrogação contratual poderá haver reajuste do valor deste contrato,
conforme as disposições a segiiir .

10.2. Com exceção de atraso na conclusão dos serviços por causa atribuível à
Administração e nas hipóteses de eventos imprevisíveis para cobrir flutuações no custo
dos insumos, na niesma proporção e periodicidade da variação verificada nos índices
específicos-da FGV. Os montantes dos pagamentos sobre o"remanescente de serviços a
executar após o prazo de 12 (doze) meses e desde que o atraso na execução da obra não
seja atribuível a Contratada, serãoreajustados na formada lei com a aplicação da seguinte
fórmula de reajuste:
L-L
.V

Onde: R =

R = Reajuste

11= índice do mês do fato gerador do evento do faturamento (Mês da Efetiva Execução
do Serviço)

-

•

•
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10= índice do mês de apresentação da proposta (Mês Posterior ao Prazo de Validade da
Proposta)
V = Valor da fatura

10.3. Caso o valor do índice não esteja disponível nadatá do cálculo do reajuste, utilizarse-á o último índice disponível, e o cálculo do reajuste complementar será efetuado
quando de sua divulgação.

10.4. Os reajustes previstos no presente contrato não serão concedidos quando a

prorrogação do prazo de execução da obra for causada por culpa exclusiva da
CONTRATADA.

^

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA

J

FISCALIZAÇÃO
• •
^
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, fica designado o servidor
Jefeson Rodrigues Santos, CREA-BA 051809703-0, lotado no Departamento de
Engenharia deste Órgão, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.
11.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da

execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.

11.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

12.1. Em consonância com o art. 73,1 da Lei n°. 8.666/93, o objeto deste Contrato será
recebido:

,

,

12.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento efiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comumcação

^

escrita da Contratada;

12.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Superior,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de

, observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
' observado o disposto no art. 69 da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Este Contrato é o instrumento básico que regula os direitos e obrigações das partes
contratantes, nele incorporados seus anexos.

. .

13.2. A critério da CONTRATANTE e em função" da necessidade dos serviços, a

CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessário até o. limite estipulado em lei.

13.3. Este instrumento.poderá ser alterado na ocorrência de qualquer dos fatos estipulados
'no artigo 65 da Lei n° 8.666/93 em sua atual redação.

13.4. Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem

pagas, assim como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva
responsabilidade as obrigações ou encargos trabalhistas,- da Previdência Social, de
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro. CEP: 48.440.000.
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seguros com referência ao pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço
na execução da obra ou flscalização.dos serviços decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ^FORO
14.1. Fica eleito o Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó/BA, Distrito Judiciário de

Ribeira do Amparo, para dirimirem os conflitos c^o existentes no descumprimento das
cláusulas do presente contrato.
E por estarem assim •justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras
disposições legais e regulamentos sobre ò assimto, fírmando-o em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ribeira do Amparo/BA, 23 de janeiro de 2020.

contraTàn

CONTRATADA

José Germah&Sp^es de Santana
Munícípi0^e Ribeira do Amparo

David Fernando Almèi(là Santos
D.M. Construções

Transportes e Limpeza-EIRELI

e
TESTEMUNHAS:

Nome:_£

rks

Nome: ~Yn S/^. f OA

S

CPF: q

^.loV - ?M

^

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, .CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

.ESTADO DA BÀHIX .

MXJNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

ORDEM DE SERVIÇO AO CONTRATO 008/2020-PI\/IRA

Através dã presente, autorizamos a D.M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E
LIMPEZA

EIRELI,

CNPJ

n°

10.635.663/0001-36,

conforrne

Procésso

Administrativo 073/2019 e TGIVIADA DE PREÇO N° 008/2019/PMRA, a partir
desta data fica cientificado que o prazo dos.serviços começará a partir do dia
23 de janeiro de 2020.

Prazò de execução: 06 (seis) meses.

Ribeira do Ampare

23 de janeiro de 2020.

JOSE GERMA

RES DE SANTANA

Pr

Cienteem

nicipal

/ o i / Qo^jrs

±

D.M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTAS E LIMPEZA EIRELI
DAVID FERNANDO ALMEIDA SANTOS

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
CNPJ: 13.809.405/0001-17
TEL: (75)3439-2166

Quinta-feira
13 de Fevéréiro de 2020
12 - Ano-N® 385
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ESTADODABAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEÍRA DOAMPARO
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-EXTRATO DO CONTRATO N° 008/2020 - PMRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 073/2019- PMRA:

^PRÒ^::EDIMENTO: TOMADA DE PREÇO N" 008/2Ó19-PMRÂ •
• . OBJETO:' CONTRAtAÇÂO DE EWRESA ESPECIÀLTZADA PARA EXECUÇÃO.
• DE obras' na 'REF0RMA*E AMPLIAÇÃO DA' ESCOLA MUNICIPAL MURILO

CAVALCANTE." V

•c

•

\

^

CONTRATADA: D.M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES ELIMPEZAEIRÉLI

''CNPJ: 10.635.663/0001736

- ,; , V '

^

VALOR 'GLOBAL R$: 384.244,06 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL,

. DUZENTOS EQUA^NTAE QUATRO REAIS ESEIS CENTAVOS); - ; ,

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÂRIÀ PARÁ A DESPESA:;
UNHÍADE ORÇARffiNTÁRIA;
•0902- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

, ' AÇÃO:

• •' ,

_

^

• . 2032 ^ GESTÃO DÒS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO pUNDEF

ELEMENTO DE,DESPESA?

-

4.4.90.51.qO/ÒBRASEINSTÀLAÇÕE$/• .;
' •3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -^PESSOA JURÍDICA

o

•'

...

•
'.

• Ribeira do Amparo/BA, 23 de janeiro de 2Ó20.

José Germano Soares de Santana

Prefeito Municipal

. PraçaIrmãMônica Maná Van: Clooster, 51, Centro, CEP: 48440-000,

TELf(75) 3439-2166

CÍ^J: 13.809.405^001-17 ;•

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LVHMDKTJOADU+SFAQMBBHQ

Esta edição encontra-se'np site oficial deste ente. !.
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