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 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  674.0106

 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  13/2019 - TP

44/2019

44/2019

29/10/2019

29/10/2019

Folha:  1/1

Item

1 1,000

Quantidade

OBRA

Unid

Contratação de empresa do ramo de 

Especificação

________

Marca

184.950,9000

Preço Unit. Máximo

184.950,9000

Total Preço Máximo

engenharia, arquitetura e/ou construção 

civil para a execução em regime de 

empreitada global, com fornecimento de 

material e mão de obra, necessários à 

Execução da Obra de Construção da 

Academia de Saúde, com área total de 75,

15m2, a ser construída na Rua Cristiano 

Wandscheer, Bairro Uruguai, Cidade e 

Município de Mondaí/SC, conforme 

proposta nº 11386.9030001/18-001, 

habilitada  pela Portaria nº 4.059 de 18/

12/2018, da União Federal / Ministério 

da Saúde, por intermédio do Fundo 

Nacional de Saúde/FNS para o Fundo 

Municipal de Mondaí e, de acordo com o 

projeto, memorial descritivo, planilha 

orçamentária e demais especificações 

constantes no Anexo I, que fazem parte 

  do presente Edital.   - Os materiais e 

serviços deverão ser entregues e 

prestados no local da obra por 

profissionais da empresa vencedora, e 

sua entrega e execução serão 

fiscalizadas por funcionários da 

  Prefeitura Municipal de Mondaí. - 

Todos os serviços e materiais a serem 

empregados na obra deverão ser 

fornecidos pela proponente vencedora, 

bem como todos os custos de aquisição 

deverão ser de encargo da mesma. Todos 

os materiais deverão ser de melhor 

qualidade, obedecendo às especificações 

e normas da Associação Brasileira de 

  Normas Técnicas. - A proponente 

vencedora terá o prazo de 90 (noventa) 

dias consecutivos, contados da data da 

emissão da respectiva Ordem de Serviço 

para entrega dos materiais e execução 

dos serviços, obra concluída. Iniciar a 

obra somente após o recebimento da Ordem 

de Serviço do Município, condicionada a 

emissão de autorização do Município e 

mediante recebimento dos recursos 

financeiros previstos do Ministério da 

Saúde, concedente dos recursos públicos. 

(10155047)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 184.950,9000


