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CONTRATO Nº 14/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 

PROCESSO Nº 5805/2019 

 
 

CONTRATO Nº  14/2019          
 PROCESSO Nº 5805/2019  

 
 

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA VELHA e a Empresa L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA 
EIRELI ME, PARA contratação de empresa especializada 
para reforma de ambientes no terreo e 1º andar, da sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de material e 
mão-de-obra. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Frei Pedro Palácios, s/n, Prainha, cidade de Vila Velha, E. Santo, inscrito no CNPJ-MF sob o 
nº. 31.801.772/0001-56, neste ato representado por seu Presidente, Vereador IVAN CARLINI, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa L. A. MONJARDIM 
CONSTRUTORA EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
26.634.548/0001-87, com sede na Av. Champagnat, nº 935, Ed. Champagnat Center, Sala 101, 
Centro, Vila Velha/ES, neste ato representado pela Sr. Elson Gramlich Oliveira, Portador do 
CPF nº. 077.575.997-09  e RG nº. 1.349.837  SSP/ES, como seu representante legal, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem, de conformidade com o que consta do Processo nº. 
5805/2019, firmar o presente contrato, na forma de execução indireta, contratação de empresa 
especializada para reforma  de ambientes no terreo e 1º andar, da sede do Poder Legislativo 
Municipal, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com a Lei nº 8.666/93, suas 
alterações, nos seguintes termos: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O objeto  deste Contrato é a contratação de empresa especializada  para prestação de serviços de 

reforma de ambientes internos do terreo e primeiro andar, com fornecimento dos serviços e de 

materiais, na sede da Câmara Municipal de Vila Velha – CMVV, de acordo com o Proc. 5805/2019. 

 
Fazem parte integrante deste contrato o Processo nº 5805/2019, os termos do Edital, Termo de 
Referência e a proposta da empresa que venceu o certame licitatório. 

 
O regime de execução  é indireta, o tipo de  menor preço. 

 
Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da 
presente proposta (mão-de-obra, ART’s, material, descarte de materiais, veículos transportes, seguros, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos). 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A entrega dos materiais e prestação de serviços deverão ocorrer na sede da Câmara Municipal de Vila 
Velha-ES, situada a Praça Frei Palácio, s/nº  - Prainha – ES  

 
A realização dos serviços executados pela Contratada será acompanhada por Funcionário desta Casa,  
para atendimento das condições pela Administração  da CMVV; 

 
Caso seja constatado que os materiais e serviços não atendam as especificações a Contratada 
responderá pelas irregularidades constatadas, devendo ser comunicada para que seja refeito o referido 
trabalho, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos da comunicação, independentemente da aplicação 
das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
Assinado o Contrato, a Ordem de Serviço também será expedida à Contratada, autorizando a execução 
dos serviços, com estrita obediência a todos os documentos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 
 

CABERÁ A  CONTRATADA 
 

Garantir sigilo absoluto sobre todos os processos, rotinas, objetos e quaisquer outros dados que 
venham a ser colocados à sua disposição durante a execução dos serviços 

 
Refazer qualquer serviço em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, durante o prazo de 
execução e garantia; 

 
Responsabilizar-se pelos danos causados à administração ou a terceiros, decorrentes de culpa e/ou dolo 
quando da execução dos serviços; 

 
Zelar para que os serviços sejam executados dentro dos padrões de qualidade a eles inerentes; 

 
Atender prontamente à Administração da Contratante durante o prazo de execução dos serviços; 

 
Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da contratação; 

 
Responsabilizar-se por toda e qualquer pessoa relacionada com deslocamentos de seus funcionários 
para a execução dos serviços, compreendendo passagem, hospedagem, alimentação e outros; 

 
Manter durante o prazo de execução do serviço e em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

 
Assegurar livre acesso à fiscalização da Contratante a todos os locais de execução dos serviços; 

 
A  Contratada responderá por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigações contratuais, 
além de outras cominações definidas na Legislação em vigor. 
 
CABERÁ A  CONTRATANTE 

 
Exercer e acompanhar as fases de execução dos serviços contratados; 

 
Oferecer condições para a realização dos serviços nas horas ajustadas 

 
Pagar à Contratada, após verificada habilitação da empresa, estando o serviços atestado, de acordo 
com o cronograma, ou ao final da execução dos serviços, conforme opção da Contratada; 

 
Solicitar ajuste ou a correção de qualquer falha, defeito ou incorreção, observada nos serviços; 
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Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Contratante, e será acompanhado por servidor desta Casa, designado para o serviço. 
A existência da fiscalização por parte da Contratante, de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da Contratada na apresentação dos serviços assumidos a serem executados – inclusive 
perante terceiros – por qualquer irregularidade, não importando, na eventualidade de sua ocorrência, 
co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes. 

 
Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada. 

 
Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do servidor credenciado deverão ser prontamente 
atendidos pela Contratada, salvo quando implicarem indagação de caráter mais especializado, hipótese 
em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se em desacordo 
com este Contrato. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 

Pelo objeto do contrato - contratação de empresa especializada para para reforma do reforma de 
ambientes no terreo e 1º andar, da sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de material 
e mão-de-obra, nos termos do Termo de Referência, a Contratante pagará o valor total de R$ 
44.265,66 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) 
 
O valor apresentado na proposta do orçamento, será fixo e irreajustável. 

 
O valor será pago de uma só vez ao final da prestação dos Serviços. 

 
O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias, devendo ser apresentado à Câmara os seguintes 
documentos: 
 
- apresentação das Notas Fiscais, após ter sido executado o serviço, 
- atesto da execução dos serviços, pelo Servidor responsável da Câmara e    Servidor nomeado; 
- após verificação da habilitação da empresa com todas as Certidões solicitadas para participação nesta 
dispensa de licitação. 

 
Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada deste objeto, os 
mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme art. 76 da Lei 8.666/93 

 
Caso a Contratada não forneça as Certidões a Câmara poderá verificar a habilitação da empresa. 

 
Caso a contratada opte  pelo recebimento total, ao final da execução dos serviços, nos prazos acima 
descritos – 10 (dez) dias após os pré-requisitos de recebimento. 

 
Caso não forneça toda a documentação de habilitação exigida no processo e não possa ser verificada a 
habilitação da empresa haverá o bloqueio de pagamento que a Contratada tenha ou venha a ter direito, 
até que seja restabelecida essa exigência. 
 

CLÁUSULA SEXTA -  DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
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A estimativa total para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, com entrega dos serviços 
prontos, finalizados, após assinatura do contrato. 

  
Os serviços DEVERÃO começar em até 03 (três) dias após recebida a Ordem de Serviço, já tendo sido 
assinado o Contrato. 

 
Os locais prioritários para execução dos serviços poderão ser ajustados com o servidor responsavel, por 
fiscalizar os serviços. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO CONTRATUAL. 
 

O presente Contrato vigorará pelo prazo de  60 (sessenta) dias – considerando a necessidade para a 
prorrogação. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas correrão à conta do seguinte ELEMENTO DE DESPESA: 
 

33903900000 –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
000001.0103100013.060 – AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DO PODER 
LEGISLATIVO 
 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
 

-Pela recusa em fornecer o material orçado e/ou execução dos serviços, dentro do prazo estabelecido, a 
adjudicada se sujeitará à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da proposta.  

 
-Pela inexecução parcial do objeto do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à Contratada sobre o valor total da proposta, as seguintes sanções:   

 
I – Advertência; 
II – Multa de 1% (um por cento ), por dia de atraso, sobre o valor estimado do Contrato, até o 
vigésimo dia; 
III – Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso sobre o valor do estimado Contrato, a partir do 
vigésimo primeiro dia, sem prejuízo das demais penalidades;  
IV – Suspensão temporária de  impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior 
a dois anos; 
V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, art. 87 da lei n.° 8.666/93. 

 
As sanções previstas nos itens I, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a dos itens II e III, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na lei n° 
8.666/93.  
 
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

  
O valor da multa poderá ser descontado na Nota Fiscal,  caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
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Caberá rescisão de Contrato, por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso previstos nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93. 

 
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver 
sofrido.  
 
Poderá também ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

 
-O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
-O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
- A lentidão no seu cumprimento, levando a Câmara a considerar a impossibilidade de execução  dos 
prazos; 
-O atraso injustificado na execução dos serviços; 
-A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil 
-Dissolução da sociedade 
-A alteração social u a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
-Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 
- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato. 

 
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista 
no artigo 77, da Lei n.° 8666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO   
 

A publicação resumida do presente contrato será providenciada pela Administração, e será feita no 
Diário do Poder Legislativo em até 01 (um) mês após sua assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO 
 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o Foro da Cidade de Vila 
Velha. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi mandado digitar o 
presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, as quais depois de lidos e 
achados conforme, seguem assinados pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.  

 
Vila Velha-ES, 30 de dezembro de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
Câmara Municipal de Vila Velha                  L. A. Monjardim Construtora Eireli ME 
                   Contratante                                   Contratada 
 
 
 
Testemunhas: ___________________________________ . 
 
 
                           ___________________________________ .  
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ANEXO DO CONTRATO 

 

PLANILHA DE REFORMA NO TERREO E 1º ANDAR - 2019 

 

1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  Und. Qtd.  
Valor 
unit. 

Valor total 

1.1 Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto m² 9,00 
30,73 276,57 

1.2 Demolição de revestimento com azulejos m² 51,05 49,90 2.547,40 

1.3 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 9,24 
17,57 162,35 

1.4 Retirada de aparelhos sanitários (lavatórios, vaso sanitário e pia) und 5,00 22,80 114,00 

1.5 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) und 9,00 
10,10 90,90 

1.6 Demolição de alvenaria m³ 2,00 
65,86 131,72 

1.7 Retirada de bancada de pia m² 3,40 
27,35 92,99 

1.8 Remoção de vidro comum m² 4,35 
16,25 70,69 

Valor total do item 
 

 
  

2.0 TRANSPORTE   Und. Qtd.  
Valor 
unit. 

Valor total 

2.1 
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de 
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada 

m³ 3,45 

83,00 286,35 

Valor total do item 

 

 

3.0 PAREDES E ACABAMENTO Und. Quant. 
Valor 
unit. 

Valor total 

3.1 
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com 
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 
12mm e esp. Das paredes s/ revestimento, 10 cm  

m² 8,13 
75,75 615,85 

3.2 
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e 
areia média ou grossa levada no traço 1:05:6, espessura 25mm 

m² 16,00 
60,87 973,92 

3.3 
Parede com placas de gesso acartonado com lã (drywall), para uso 
interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias 
simples, com vãos AF_06/2017-P  

m² 34,84 
102,33 3.565,00 

3.4 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 2,95 170,85 504,00 

Valor total do item  

 

4.0 PISOS E REVESTIMENTOS  Und. Qtd.  
Valor 
unit. 

Valor total 
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4.1 
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:5, 
espessura 5cm - piso 

m² 9,00 

40,07 360,63 

4.2 
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm - parede 

m² 51,05 
26,47 1.351,29 

4.3 
Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência 
Eliane, Cecrisa ou Portobello, 
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento 

m² 9,00 

90,75 816,75 

4.4 

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor 
OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa 
pre-fabricada para rejunte 

m² 51,05 

72,19 3.685,30 

4.5 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,20 68,14 81,77 

Valor total do item 
 

 
  

5.0 APARELHOS HIDROSANITÁRIOS  Und. Qtd.  
Valor 
uint. 

Valor total 

5.1 
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl., 
ou similar, válvula e sifão, exclusive torneira. 

und. 2,00 
407,34 814,68 

5.2 Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 2,78 433,58 1.205,35 

5.3 
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

und. 2,00 
150,79 301,58 

5.4 
Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol 

und. 3,00 
139,88 419,64 

5.5 
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

und. 1,00 

332,42 332,42 

5.6 
Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo 
acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, 
inclusive assento plástico e acessórios de fixação 

und. 1,00 

1.095,43 1,095,43 

5.7 
Cuba de aço inox nº 1 (dim.460x300x150)mm, marcas de referência 
Franke, Stranke, tramontina, inclusive válvula de metal 3 ½ e sifão 
cromado 1 x ½”, excl. torneira 

Und. 4,00 

630,69 2.522,76 

Valor total do item 
 

 
  

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  Und. Qtd.  
Valor 
uint. 

Valor total 

6.1 
Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha 
em açõ inox 

und. 3,00 
106,74 320,22 
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6.3 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 
conexões 

m 6,00 
20,40 122,40 

6.4 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), 
inclusive conexões 

m 6,00 
40,49 242,94 

 
  

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Und. Qtd.  
Valor 
unit. 

Valor total 

7.1 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 
10A/250V, com placa 4x2" 

und. 3,00 
41,13 123,39 

7.2 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 
20A/250V, com placa 4x2" 

und 2,00 
46,95 93,90 

7.3 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 3,00 35,12 105,36 

7.4 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 2,00 
31,10 62,20 

7.5 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE m 30,00 10,44 313,20 

7.6 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º m 30,00 0,68 20,40 

7.7 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m  30,00 1,41 42,30 

7.8 
Luminária p/ duas lâmpadas Led 20W, completa, c/ reator duplo-127V 
partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
Led 20W-127V 

und. 3,00 

144,43 433,29 

7.9 
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 
2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und. 5,00 

210,41 1.052,05 

Valor total do item 

 

 
  

8.0 PINTURA  Und. Qtd.  
Valor 
unit. 

Valor total 

8.1 
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à 
base de PVA, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex 

m² 107,94 

14,58 1.573,77 

8.2 
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e 
Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas 
demãos 

m² 107,94 

22,62 2.441,60 

Valor total do item 

 

 
  

9.0 ESQUADRIAS  Und. Qtd.  
Valor 
unit. 

Valor total 

9.1 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de batente, nas 
dimensões de 0.60 x 2.10 m 

und. 3,00 

329,96 989,88 
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9.2 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ 
pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão 
cromado LaFonte ou equiv., exclusive 
marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m 

und. 2,00 

931,06 1.862,12 

9.3 Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2" und. 6,00 52,87 317,22 

9.4 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. 
IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente 

und. 1,00 
105,14 105,14 

9.5 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta 
interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente  

und. 2,00 
235,02 470,04 

9.6 
Aduela/marco/batente para porta de 80x210cm, padrão médio – fornc. 
Dimensões de 0.80x2.10m 

Und. 5.00 
200,82 1.004,10 

9.7 
Alizar/guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm, fixado 
compregos, padrão médio fornecimento e instalação 

Unid. 5,00 
31,93 159,65 

9.8 
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, com 
enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30 mm, para latão cromado  
La Fonte ou equivalente, inclusive marco, nas dim.: 0.80x2.10m 

Und. 1,00 
974,23 974,23 

9.9 
Porta de vidro temperado, 080x2,10m, espessura 10mm, inclusive 
acessorios 

Und. 3,00 
2.670,45 8.011,35 

Valor total do item 
 

 
  

10.0 FORRO E REBAIXAMENTO  Und. Qtd.  
Valor 
unit.  

Valor total 

10.1 Forro de gesso acabamento tipo liso m² 9,00 

46,69 420,21 

Valor total do item  

 

11.0 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Und. Qtd. 
Valor 
unit. 

Valor total 

11.1 Limpeza geral da obra (edificação) m² 54,00 

10,84 585,36 

 
  

  

  

  VALOR GERAL TOTAL DA OBRA R$ 44.265,66 

 

 
Valor total R$ 44.265,66 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) 

   

 

   

   

 

    


