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RESUMO DO CONTRATO Nº 01/2020
Edital de Concorrência nº 04/2019
CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 01/2020

Contratante: Câmara Municipal de Rio do Sul 
Contratada:  Construrio Empreiteira de Mão de Obra Ltda

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais
e mão de obra para execução da primeira etapa da obra que compreenderá o edifício
sede  das  entidades  licitante,  sendo:  Complemento  da  Estrutura  Pré-Moldada  com
Elementos de Concreto Armado, como Vigas, Escadas, Pisos e Paredes; fechamento
com alvenaria  de vedação;  instalações embutidas  na alvenaria,  compreendendo a
rede  elétrica,  rede  lógica  e  telefonia,  rede  hidráulica,  rede  sanitária,  rede  pluvial,
sistema  hidráulico  preventivo,  instalações  de  gás,  e  tubulação  frigorígena;
revestimento de alvenaria com chapisco e reboco e regularização das lajes existentes,
com área total de 2.850,67m² (dois mil, oitocentos e cinquenta vírgula sessenta e sete
metros quadrados), de conformidade com o Acordo de Cooperação nº 01/2018, com
as 28 (vinte e oito) leis autorizadoras dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, com a Lei
nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  pelas  normas,  especificações  e  condições
contidas neste edital  e seus anexos e em conformidade com o que é indicado no
projeto  básico,  memorial  descritivo  e  planilhas  de  quantidades  que  compõe  as
especificações técnicas de serviços e obras anexo ao instrumento convocatório.

DO PAGAMENTO:  O preço a ser pago à Contratada em razão da execução do
objeto do presente contrato será de R$ 824.304,76 (oitocentos e vinte e quatro mil,
trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

DO PRAZO DE VALIDADE DE CONTRATO:  A vigência do contrato decorrente
desta  licitação  será  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  a  contar  da  assinatura  do
instrumento contratual. (12/02/2020).

CARISO SÁVIO GIACOMINI
Presidente da Câmara Municipal 

de Rio do Sul

JONAS PUDEWELL
Presidente da Associação dos Municípios do

Alto Vale do Itajaí - AMAVI

CLÉIA FREITAS
Presidente da União de Câmaras e

Vereadores do Alto Vale do Itajaí - UCAVI

DAVID ALENCAR DA SILVA
Construrio Empreiteira de Mão de Obra Ltda.

EPP
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