EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° N°027/2017 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 05245/2017 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.
Contratante: MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Contratado: ESGO-JET AMBIENTAL LTDA – EPP CNPJ nº 17.332.857/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial - Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1184, de
04 de agosto de 2006 bem como a Lei 8666/93.
Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação imediata de EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO EM PRÉDIOS
PÚBLICOS, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTO, TIPO CAMINHÃO VÁCUO
SEWER-JET E HIDROJATO CONJUGADO, COM EQUIPE DE OPERAÇÃO em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes.
Valor : Dá-se a este contrato o valor global estimado de R$422.736,14 (quatrocentos e vinte e dois mil
setecentos e trinta e seis reais e quatorze centavos).

Item

Quantidade
estimada de
equipamentos

Discriminação

Un.

Quantidade
Estimada e
utilização do
equipamento

Valor
Unitário

Valor Anual

R
$

1,1

1

Custo horário corrido de utilização de equipamento
combinado de jato d'água a alta pressão com sucção
por ação de vácuo (vácuo sewer-jet), com capacidade
mínima de armazenagem de 6,00 m3 de material no
tanque, mangueiras de captação de 4", para limpeza de
esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação,
abastecimento d'água e transporte do material
removido.

H

R$ 180.000,00
2.112,00

1,2

1

NA

R$ 85,23
R

Custo horário corrido de utilização de equipamentos
hidrojato conjugado com sucção através de vácuo,
compressor acionado por tomada de força tipo rotativo
e com jogo de mangueiras para captação de 6" e 8",
esta através de braço rotativo, tanque de
armazenamento de 12.000l, juntamente com jato de
água de alta pressão com vazão de 15,00 m3 / h e
pressão de 2.000 libras, mangueiras de condução de
50,00m de comprimento. Equipamento montado e com
deslocamento através da mesma plataforma com saída
específica para material líquido e com motor auxiliar
para acionamento da bomba d’água de alta pressão,
adaptado com pressão de alta vazão de água através
de força contrária (pressão positiva) das mangueiras
de sucção e vácuo, inclusive equipe de operação.

H

Tratamento de resíduos oriundos da remoção das
caixas de esgoto e de gordura das unidades públicas,
conforme diretrizes da lei 11.455/07.

M³

$

R$ 218.976,11
2.112,00

R$ 103,68

1.584,00

R$ 15,00

R$ 23.760,00

Dotação Orçamentária: 09.09.01.15.452.0504.2.050.3.3.90.39.00.00.00.00.0110
09.09.01.15.452.0504.2.050.3.3.90.39.00.00.00.00.0100
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes
Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
instrumento contratual.
Data da Assinatura: Mangaratiba, 09 de Janeiro de 2017.

