
CoNTRATO DE PRESTACAO DE SERVI9OS Ns 439-2022

O MUNICiPIO DE BRUMADO, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrita no CNPJ-MF sob o no
74.1,05.704/0007-33, com sede I Praga Cel. Zeca Leite,415, Brumado, neste ato representado por seu Prefeito,
EDUARDO LIMA VASCONCELOS, cadastrado no CPF/MF sob n" \43.2L7.696-04, portador Carteira de
ldentidade RG n' 04.000.130-02/SSP-BA residente e domiciliado na Vila de Catiboaba, casa 16, Brumado-Ba,
e a Empresa CONSTRUTORA BVM EIRELI, CNPI/MF ne 17.043.484/0001-72, situado i Rua da Aboligio, na

58 B, Bairro Sio F6lix, neste ato representada pelo Sr. Arildo AJves Meira, portador de documento de
identidade na 8533227434 SSP/84 CPF/MF ns 004.348.475-18, doravante denominada apcnas
CONTRATADO (A), resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestagio de Servigos objeto da Tomada de
Pregos Ne 16-2022, que se regerd pela Lei n.o 8.666/93, mediantc as clilusulas e condiq6es a seguir ajustadas:

CUTUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Contratagao de empresa para pre$agao de servigos de pavimentagao das Ruas Iolanda Silva Santos e

Augusto Meira Alves no Bairro Bararinas e Rogaciano tos6 dos Santos no Bairro Olhos d'Agu4 conformc
planilha abaixo:
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S 1e - O objeto deste contrato poder6 sofrer no total ou em parte, acr6scimo ou diminuigio na execugio dos
servigos, bastando para isso comunicagio escrita do Contratante a Contratada, com prazo de anteceddncia
minimo de 3 (tr6s) dias dteis, para os decr6scimos ou acr6scimos, respeitando estes fltimos o limitc
estabelecido em lei e que possibilite o fiel cumprimento deste Contrato,

S 2s - (DA IUSTIFICATIVA) - Os servigos se lustificarn" d)ante da necessidade de proporcionar melhores
condig6es de vida da comunidade em geral, melhorando as condig6es de trdfego, eliminando o actmulo de

V. UNIT. TRSIITEM DEscRrcAo UNID OUANT.
1.0 SENVICOS PRf,LIMINAIf,S

331.25761.1 PLACA DE OBRA EM C}IAPA DE ACO GALVANIZADO 2,OOX4OOM. m' 8,000

1.2
sER[,tCos ropocR^Frcos PARA pAvtMENTAEio, lNCLUstvE NoTA DE

SERVICOS, ACOMPANHAMI'NTO ts GREIDE.
m2 3.775,72 0,45t2

z.o TERRAPI-II.NAGEM
1,44962.1 REGULARIzAcAo E CoMPAcTAcAo DE SUBLEITO ATI.: 2OcM DE ESPESSURA. 3.775,12

CARCA E DESCAROA MECANICA Dts SOLO, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6OM3/16T E PA CARXECADEIRA SOBRE PNEUS 128IIB
CAPACIDADE DA CACAMBA 1.7A 2,8M3. PESO OPERACIONAL 11.632KG.

df

m3 s71,45 1.a912

2.3
EscAvAEAo MECANIcA DE MATERI,AL 1! CATEGoRIA, PRoVENIENTE DE COR'I],
DE SUBLIiITO TCOM TR.IITOR DB ESTBIRAS 16OHPI.

m3 577,45 1,6608

2.4 nl

m3

s71,45

58,78

5,9232

1,03682.5

TRNNSPORTE DIi ENTULIIO COM CAMINHiO BASCUL.ANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA DMT ATE O,sKM.
!:SPALIIAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAqiO DE TRATOR
DE ESTEIRAS DE 165IIP.

3.0

3.1
ASSENTAMENTO DE CUIA, MEIO FIO, EM TRECIIO RETO CONFECCIONADO EM
coNcRETo pRtr-TABRIcADo PARA vtAs URBANAS.

m 774,37 34,7952

p vrMriNTACio EM pAR L!:r,EprpEDo soBRE coLCHAo DE AREIA REIUNTAD0
CoM ARGAMASSA DE CIMENTo E AREIA NO TR C0 13 IPEDRAS PEQUIjNAS 30
A 35 PEcAs PoR M'?l.

m2 3.61t,41

70,58

69,6096

663,5808
ExEcucio DE pASsEro (CAI,EADAJ ou ptso DE coNcRrro coM coNcRrro
MOLDADO IN LOCO. I:EITO EM OBRI. ACABAMENTO CONVENCIONAI,, NAO

ARMADO.
m 28,13 53,02083.4 cINTA DE TRAVAMENTo EM cONcRETo, sEcAo 3Ox15cM,
m2 20,07 62,82243_5 PISO PODOTATIL DD CONCRETO.DIRIiCIONAL E ALERTA 33X33X2,5CM.

20,07 37,2483.6
C0NTRAPISo EM ARGAMASSA TRAqo 1l4 [clMENTo B AREIAJ, PREPARo
MEcANrco coM BEToNEIRA 4001, ApLtcADo EM AREAS sEc^s soBRri LAJF,,

ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
4-O

84,B44A4.1
PLACA ESMAI.,TADA PARA IDENTIFICACiO D!: NOME DE RUA
45X25CM.

SINALlzAqAO

nt2

und 5,00

4.2 PLACA DE StNALrzlCiO, DriMraTRO 50 CM, EM CIIAPA DE ACo NllMrtRo 16
COM PIMURA REFLTTMA.

und 6,00

5-0 SERVICO FINAL

532,3584

0.44t65.1 LIMPEZq FINAL DE OtsRA TCOM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULIIOS) m2 3.775,12

TOTAL OBRAL

6gua no perlodo uvoso e de poeira no periodo seco.
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S.3a - {DA VINCULACAOJ - O presente Contrato vincula-se As determinagdes da Lei na 8.666/93 e Suas
alterag6es e ao Processo Administrativo ne L06/2022 de 0s/06/2022, cuja licitagao foi realizada na
modalidade Tomada de Pregos Ne 16-2022 de OUOA/2O22, tipo Menor prego clobal, com observ6ncia
dos dispositivos contidos na Lei n' 8.666/93, quu intlg.o ao presente contrato, independentemente de
rranscriqio.

cLAusuLA SEGUNDA - DA DorAqAo oREAMENT{RIA

As despcsas para o pagamento.deste contrato correrio por conta dos recursos da Dotagao Orgamentiiria
consignados no Orgamento Municipal.

PRIJI'EITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
02.008.15.451.0007.1009.4.4.90.51.00 (Despesa 1.561 - PAVIMENTAqAO, SRBANIZAQAO E REFORMA DE
PRAEAS E LOGRADOUROS PIIBLTCOS

cL{usuLA TERCEIRA - DO PREqO

0 prego global equivale a R$ 326.22L,95 (Trezentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e um reais e
noventa e cinco centavos), estabelecido para as atividades a serem desempenhadas para o fiel cumprimentr ^do objeto do presente contrato, correspondente i proposta apresentada peio(a) coNtRATADo(Al. 

-

S 1a - Nos pregos computados neste contrato, estiio incluidos todos os custos com saldrios, encargos sociais,
prcvidenci6rios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza, alugu6is,
adminisrragio, impostos, taxas, emolumcntos e quaisquer outros custos que; dir;E ou indiretamenle, se
rclacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigagbes.

CL(USULA QUARTA. DO PAGAMENTO

0s pagamentos devidos d C0NTRATADA serao efetuados atrav6s de ordem banciria ou cr6dito em conta
corrente, no prazo de at6 30 (trinta) dias, contado da data da apresentagio da Nota Fiscal/Fatura e ap6s
atestada a respecti prestaqao dos servigos relariva ao m6s da Fatura, acompanhada do Diario de 0bra.

I 1n-- !. havendo alguma pendAncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresenhgao da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes I contratagao, ou, ainda, ciicunstlncia qrui.pugu a liquidagio
da despesa, como obriga96es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ouinadimpi6ncii, o
pagamento ficar6 sobrestado at6 que a CONTRATADA providencie ai medidas saneadoras. Nesta hi-p6tese, o 1prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a comprovagio da regularizagio da situagio, nao acarretando
qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

$ 2e - A atualizagdo monet6ria dos pagamentos devidos pela Administragio, em caso de mora, ser6 calculada
considerando a data do vencimento da obrigag5o e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagio do
IPCA.

S 3s - o pagamento relativo a esta cl6usula Quarta sere realizado em Conta cujos dados foram fornecidos
pela Contratada, a saber: CONSTRUTORA BVM EIRELI - Banco do Brasil; Agdncia: 0730-1; Conta Corrente:
48385-0.

cL(usuLA eUINTA - Do pRAzo

0 prazo para execugio dos servigos, objeto desta licihgao, ser{ de 12 (doze] meses e o prazo de vigoncia do
Contrato ser6 de 12 [doze) meses, a partir da data da assinatu.r, podurdo tal prazo ser prorrogado nas
hip6teses elencadas no par6grafo primeiro do artigo 57 da Lei ne 8.666, de 1993.
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S 1s - E vedada a subcontraEgeo parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessio ou
transfer6ncia, total ou parcial do contrato, bem como a fus5o, cisio ou incorporagio da contratada, sem o
consentimento do Conrratante, nao se responsabilizando este por nenhum compromisso assumido por aqucla
com terceiros.

cl/iusulA sExTA - DAs 0BRIGAqoES DA CoNTRAIADA

A C0NTRATADA al6m das obrigag6es contidas neste Contrato por determinagao legal, obriga-se a:

a) executar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificagdes e/ou norma exigida, utilizando
ferramentas apropriadas;

b] manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisao, diregdo e m6o de obra para exccugio
completa e eficiente dos servigos objeto deste Contrato, inclusive aquela necessdria ao manuseio e operagao
dos utensflios e equipamentos seus e da Contatada, bem como, pela conservagio dos equipamentos e
utensflios;

c) manter todos os seus empregados com a Carteira de Satde, devidamente atualizada;

, l) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, identificagio,
vdisciplina 

e demais regulamentos vigentes na Contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no Iocal
onde serSo executados os servigos objeto deste Contrato;

e] zelar pela boa e completa execug5o dos servigos conEatados e facilitar; por todos os meios ao seu alcance, a

ampla a96o fiscalizadora dos prepostos desig'nados pelo Contratante, atendendo prontamente as observaE6es
e exig6ncias que the forem solicitadas;

fl efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as

suas atividades e/ou sobre a execugSo do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigag6es sociais e
previdencidrias e trabalhistas dos seus empregados;

g) observar e respeitar as Legislag6es Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestagdo dos seus servigos;

h) apresenta4, sempre que solicitado pela Conrratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias dc
Recolhimento das Contribuigdes Sociais e previdenciiirias (FGTS, INSS, CONTRJBUIqAO SOCIAL, IRPJ, COfINS
e PIS) sob pena, em caso de recusa ou falta de exibigio dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer
faturas que lhes forem devidas, at6 o cumprimento desta obrigagSo;

i] arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusivc por
seus empregados;

jJ providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvariis junto is reparti96es competentes, necessdrios
A execuqdo dos servigos objeto do presente Contrato;

k) providenciar e manter empregados treinados, em nfmero suficiente ao bom desempenho dos servigos
obieto deste Contrato;

l] comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos, objcto do
presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do respons6vcl;

m) reparar ou repor as instalag6es, em caso de danificagao ou extravio, dos m6veis, equipamentos c utensilios
do Contratante que lhe forem entregues para uso, ou por empr6stimo;
n) pagar os salirios e encargos sociais devidos pela sua condigSo de rinica empregadora do pessoal envolvido
na execugio dos servigos ora contratados, inclusive, indenizag6es decorrentes de acidentes de trabalho,

brigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislag6es trabalhistas e previdenciiirias, sendo-demiss6es,
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lhc defeso invocar a exist6ncia deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigagoes ou transferllas para o
Contratante;

o) apresentar a ART - Anotagio de Responsabilidade T6cnica;

pJ Registrar a CEI da Obra;

q) Apresentar todas as certid6es e ART solicitadas pela contabilidade quando da emiss6o da nota fiscal;

r) manter no canteiro um didrio de obra no qual deverd conter todo o servigo executado no dia, sendo,
obrigatoriamente, permitido o acesso da fiscalizagio municipal, a qualquer tempo, ao mesmo,

clr(usulA sfrIMA - Do REAfusTE E DA REvIsAo

A concessio de reaiustamento fica condicionada As disposig6es previstas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PARr(GRAFO lrNICo - A revisio de preqos prevista acima dependeri de requerimento do interessado quando
visar recompor o prego que se tornou insuficiente, instruido com a documentagio que comprove o
desequilibrio econ6mico - financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela pr6pria idministragio quando
colimar recompor o prego que se tornou excessivo.

cLAusuLA oITAvA - DAs oBRlcAgors oo conrnarerurE

a) Iornecer i CoNTRATADA os elementos indispens6veis ao cumprimento d.o contrato, at6 o prazo de 10 (dez)
dias ap6s sua assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execugio do contrato;
cJ Proceder i publicagio resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condigio indispens6vel para sua validade e eficiicia, at6 o quinto dia rltil do m0s seguinte ao de iua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do art. 61, paragrafo rinico, da Lei Federal n.o
8.666/93;
d] Facilitar o acesso dos empregados da C0NTRATADA, designados para execuqio do contrato, as instalag6es
onde os mesmos serao executados;
c) I)isponibilizar a CONTRATADA normas e regulamentos internos aplic6veis aos Iocais e i execugio dos
servigos;
fJ Cumprir e fazer cumprir as obrigag6es ajustadas neste instrumento bem como observar fielmente o
conteido de suas cl6usulas e pardgrafos.

CLAUSULA NONA - DO REGIME E DA FOR]I/IA DE EXECU9AO

O Regime de Execugio do presente Conrato seri o de Empreitada por prego Global.

Parlgrafo rinico. O (A) CONTRATADO (A) nio poderd transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou
sub-empreitar os servigos relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por escrito da prefeitura.

crtriusulA DECTMA - DA rIscALrzACAo

9.1 - o acompanhamento e fiscalizaEio, para o fiel cumprimento deste contrato, serao feitos pelo servidor
Gilton Lelis Silva, a quem cabeni a responsabilidade de fazcr cumpri4, rigorosamente, os prazos, condig6es e
disposiEoes deste contrato, bem como comunicar as autoridades computent"" qualquer eventualidade que
gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

9,2 - Fica reservada d fiscalizagio a competencia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou
indiretamente m o objeto deste contrato, garantindo, entrctanto, o contradit6rio e a ampla defesa.
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9.3 - A atuagao da Fiscalizagao em nada restringe a responsabilidade dnica e integral exclusiva da Contratada,
no que concerne I execugdo do Contrato e as implicagdes pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugio do contrato n5o implica
em co-responsabilidade do Contratante.

9,4 - A Contratada deve permitir e oferecer condig6es para a mais completa fiscalizagio do Contratante,
fornecendo informag6es e propiciando o acesso i fiscalizagao dos servigos referentes ao objeto contratado,
bem como atendendo as observa96es e exig6ncias apresentadas pela fiscalizagio.

Par{grafo linico: A agio ou omissao total ou parcial da Fiscalizagio do Contratante, nao eximirii a Contratada
de total responsabilidade na execugio dos servigos objeto do presente Contrato.

CLAUSUIA DECIMA PRIMEIRA - DAs PENAIIDADES

0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cliusulas contidas no presente contrato sujeitarii o
Contratado is sangdes prevista na Lei n.p 8.666/93, garantida a pr6via e ampla defesa em processo
adminisnativo.

S 10 - A inexecugio parcial ou total do Contrato ensejari a suspensio ou a imposigSo da declaragio de
. 'nidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Brumado e multa, de acordo com a
\J gravroaoe oa lnrragao.

5 2s - A multa serd graduada de acordo com a gravidade da infragio, nos seguintes limites mdximos:

| - 0,3o/o (zero virgula tr6s por centoJ ao dia, sobre o valor da parte do serviEo nio realizado;

S 3e - A Administragao se reserva ao direito de descontar do pagamento devido i contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi96es estipuladas no contrato.

S 4s - As multas previstas nesta cliiusula n6o t6m cardter compensat6rio e o seu pagamento n6o eximird o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrag5es cometidas.

S 5e - Demais condig6es de aplicabilidade das infraE6es e sang6es administrativas sao as descritas no item 31

do edital que faz parte deste contrato independente de transcrigio.

CL{.USULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE ExECUqAo

valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art 56 da Lei n" 8.666/1993, no prazo de

CONTRATANTE.

$ 1e - A inobservAncia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,07%
(sete cent6simos por centoJ do valor do Contrato por dia de atraso, at6 o limite de 2% (dois por centoJ. O

atraso superior a 25 (vinte e cincoJ dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cl6usulas, conforme disp6em os incisos I e II do arl 78 da
Lei na 8.666, de 1993.

$ 2e - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurari o pagamento de:
I - Prejuizos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato;
ll - Prejuizos causados i Administragao deconentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
III - Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela AdministraEio i contratada.
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S 3s - 0 garantidor nao 6 parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang6es I c0NTRATADA.

$ 4e - A garantia dever6 vigorar durante todo o periodo de vigdncia contratual, mantendo-se vflida at6 03
(trOs) meses ap6s o t6rmino deste contrato, devendo ser renovida a cada prorrogagio.

$ 5e - llavendo opgio pela modalidade cauEio em dinheiro, o valor deverd ser depositado em conta-caugao
cujos dados serio fornecidos pela CONTRATANTE.

$ 6e - A garantia seri considerada extinta:

I - Com a devolugio da ap6lice, carta fianga ou autorizageo para o levantamento de importincias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia acompanhada de declaragio da Administrigao, mediante termo
circunstanciado, de que a conrrahda cumpriu todas as cliusulas do contrato: e

II - o prazo estabelecido no PARAGRAFO QUARTO poder6 ser estendido em caso de ocorrancia de sinistro.

s 7e - o CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagio que rege a mat6ria.

$ 8e-- Havendo repactuagao de pregos, acr6scimo ou supressio de servigos, a garantia seri acrescida oi-
devolvida, guardada a proporgio de 5olo (cinco por centoJ sobre o valor resultant-e da alteragio, conforme o
art. 56 S4e, da Lei8.666/7993.

S 9s - Sc o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagio, inclusive indenizagio a
terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposiEio no prazo de OS lcinco) dias, contados da
data em que for notificad4 pelo CONTRA1'ANTE.

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA - DA REsCIsAo

A inexecugio, total ou parcial, deste Contrato ensejard a sua rescisio, com as consequ6ncias contratuais e as
prevista na Lei n.e 8.666/93.

S 1e - O Contratante podeni rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hip6teses previstas no art.
78 da l,ei n.q 8.666193.

S 2e - Nas hip6teses de rescisio com base nos incisos I a XVlll do art. 78 da Lei n.a 8.666/93, nio cabe d
Contratada direito a qualquer indenizaqio.

cL(usuLA DfcIMA QUARTA - DrsposlqoEs cERAJs

o CONTRATANTE nio responder6 por quaisquer compromissos assumidos pela C0NTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados i execuqio do presente Contrato.

S le - A CONTRATADA deve manter-se, durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidad.e com as
obrigaqoes ora assumidas, todas as condig6es de habilitagio e qualificagio exigidas no Edital.

S 2e - 0 presente Contrato nio poderS ser objeto de subcontratagao, cessao ou transferoncia, no todo ou em
parte.

S 3s - Na interpretagdo das disposit6es deste Contrato e integragao das omiss6es, desde que compativeis com
os preceitos de Direito Prlblico, aplicar-se-6, supletivamente, os principios da teoria geril dos contratos e as
disposiE6es do Direito Privado, al6m da necessdria invocagio is normas prescritas na Lii Federal n.o g .666/93.
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S 4s - A C0NTRATADA responder6 por todos os danos e prejufzos decorrentes de paralisag6es na execugio do
objeto contratado, salvo na ocorr6ncia de caso fortuito ou forEa maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
apurados na forma da legislagdo vigente.

S 50 - 0 CONTRATANTE providenciari a publicagio resumida do CONTRATO no seu Di6rio 0ficial.

S 6e - Nao se estabelece qualquer vinculo empregaticio entre os representantes, prepostos, empregados ou
subcontratados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, respondendo a C0NTRATADA por todos os encargos,
trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e por qualquer reclamagao trabalhista que venha a ser proposta por tais
pessoas contra o CONTRATANTE.

S 7s - A inexig6ncia do cumprimento de qualquer das obrigag6es aqui estabelecidas, nio ser6 considerada
como rentncia do direito de exigiJa a qualquer tempo, nem tampouco, novagio pela parte credora, em relagio
I parte devedora.

CL(USULA DECIMA QUINTA- Do FoRo

As partes elegem o Foro da Cidade do Brumado, que prevalecerd sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dfvidas oriundas do presente Contrato.

!--
-E, por estarem assim iustos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma na presenqa das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Brumado, 08 de setembro de 2022.

CONTRATADA

TESTE UNHAS:
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Segunda-feka
19 de Setembro do 2022
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Brumado
Diiirirr Otir:ial do
MUNTCIPIO

PRET'EITURA MUNICIPAI- DE BRUMADO ',^<z_PREEEI'IURA DE

BRUMAI!O
Educor po.o bberlot

ESTADO DA BAHTA
CNPJA{F N' r(105.7Ml0001-33

Pr!g! CeL Zcca Lelte, n'415 - Clntro
CEP: 46100".000 - Brumadc,BA

txrnaro oo coNrnero nr pntsre?Ao oesenwcos ttn azg-zozz

CoNTRATO Ns439-2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRUMA'O
cNPl/MF: 14.105.704l0001-33
CONTRATADA: C0NSTRUTORA BVM EIRELI
CNPI/Mr! 1 1.043.484/0001-72
Oblcto: Contrata€o de empresa pam presta€o de serviEos dc pavimentatao das Ruas lotanda
Silva Santos e Augusto Meira Alves no Balrro Baratnas c Rogaciano Josd dos Sartos no Bairro Olhos
d'Agua.
Vlgenda: 12 (doze] mescs.
Modalidade de Licitageo: Tomada de Pregos Na 15-2022.
Valor global: R$ 326.221,95 (TrczcDtos e vinte e seis mil, duzclltos e vinte e um reais e noventa e

clnco centavos)
Despesa 156
organograma 02.008

Fungao/Subfu Dgao,/Projeto 15.451.0007
Dotagao orgamertaria 1009 - PAVIMENTAE{o, URBANIZACAO E Rn|ORMA DE PRAEAS E

LocRADouRos Pr.iBLIcos

Elemento: 4.4.90.51.00
Data: Brumado,0B de sctembro dc 2022.

CERTIFICA9AO DIGITAL: MTIZQTFCOTDCQJU4QOIYMZ

Esta edigao encontra-se no site olicial deste ente.


