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EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2018. 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DA COTAÇÃO 
PREVIA DE PREÇO 003/2018 PROCESSOS N9 1034349-57/2016 CONTRATO DE REPASSE 
NQ 836053/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES 
BARSANULFO E A ROC CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME. 
PREÂMBULO 

1. OBJETO, LOCALIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Unidade de Dependência Química, Ambulatório e Arquivo Médico do Hospital Espírita 
Eurípedes Barsanulfo), sito Rua Ana Luíza de Jesus, N9 91, Setor Rio Formoso, Goiânia - Goiás, sendo que a área a ser reformada totaliza 1071,00 m2, 
conforme 0 projeto, as especificações e toda a documentação da cotação e que se declara em condições de executar as obras, em perfeita e completa 
observância ao estipulado no projeto, nas especificações e na documentação da cotação, de acordo com as instruções, sob a fiscalização do 
CONTRATANTE. 

2. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL: 
Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujos teores são do conhecimento da 
CONTRATADA:  
Edital de cotação e anexos; Critérios de medição; Especificações; Proposta da contratada; Plano geral de trabalho; Relação dos equipamentos; Planilha 
de quantidades e preços; Cronograma físico-financeiro; Memorial descritivo; Projetos de arquitetura, estrutural, elétrico, Hidro-sanitários e 
Legislação, normas e instruções vigentes no país e no que lhe sejam aplicáveis. 
 
  
3.  DO VALOR TOTAL DO PAGAMENTO: 

Pela Execução dos serviços deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, O valor global do presente contrato é de R$ 435.085,20 (quatrocentos e 

trinta e cinco mil e oitentas e cinco reais e vinte centavos), já inclusas todas as despesas referentes aos salários, adicionais, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários e securitários, uniformes, equipamentos, fiscalização e demais despesas diretas e indiretas. 0 valor global será fixo e 

irreajustável. Os pagamentos serão efetuados com base em medições mensais e proporcionalmente aos serviços executados em cada etapa ou atividade 

desenvolvida no período, de acordo com o cronograma contratual. 

 

4. DA VIGÊNCIA.  
A vigência do presente contrato, caso haja interrupção, estender-se-á por um período necessário à total execução dos serviços. A 
esse período de paralisação acrescentar-se-ão, no máximo, 10 (dez) dias, destinados à normalização da retomada dos serviços, 
constituindo-se no limite máximo da prorrogação contratual, somente nessa situação 
 

 
Goiânia, 29 de junho de 2018. 

 
 

 

 

 

 

    


