EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL
N° 027/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5245/2017 FINS DE PUBLICAÇÃO.
Contratante: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Contratado: ESGO-JET AMBIENTAL LTDA - EPP – CNPJ sob o n° 17.332.857/0001-85
Modalidade: Termo Aditivo
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o AJUSTAMENTO DA CLÁUSULA SEXTA- DO
VALOR DO CONTRATO, no que pertine a readequação das informações contidas no documento de fls.
613/614, medinate solicitação da Secretaria Municipal de serviços Públicos e Transportes (documentos de
fls. 638 e 643) sem que haja qualquer modificação nas demais informações originalmente licitadas.
Valor: Dá-se a este contrato o valor global de R$: 422.722,08 (quatrocentos e vinte e dois mil
setecentos e vinte

e dois reais e oito centavos), conforme planila abaixo descrita de proposta

readequada contida as fls. 641.
Quantidade
estimada
de
equipamentos

Item

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$ 180.005,76
2.112,00

1

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.

NA

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

1,2

R
$

H
R$ 218.972,16
2.112,00

R$ 103,68

M³
1.584,00

VALOR TOTAL

R$ 85,23

R$ 422.722,08

R$ 14.99

R$ 23.744,16

Data da Assinatura: Mangaratiba, 17 de Janeiro de 2018.

