
CoNTRATO DE PRESTAqAO DE SERVICOS Ne 442-2022

Pelo presente lnstrumento de Contrato de PrestagSo de Servigos, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAEAO,

pessoa juridica de direito p0blico internq inscrita no CNPJ-MF sob o no 30.512.975/0001-31, com sede:r Praga Cel.

Zeca Leite,41.5, Brumadq neste ato representado por seu Secretdrio Municipal de Educagao, o Sr JOAO NOItrSCO

DA COSI{ cadastrado no CPF/MF sob n' 158.673.905-00, portador Carteira de ldentidade RG n' 1.910.04340/SSP'

BA, residente e domiciliado na Rua loeo XXlll, ne 58, Bairro Novo Brumado, neste municipio de Brumado, Estado da

Bahia, e do outro lado a Empresa ISM CONSrRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA com sede na Rua Donatila Caires

dos Santos, 27, Sala O!, Bairro Feliciano Pereira Santos na cidade de Brumado, inscrita no CNPJ/MF sob no

30.569.278/0OOL-45, representada neste ato por sua representante legal, a Sre. Rosana Gongalves da Silva,

portadora da C6dula de Identidade R .G. np 74.241.90I-00 SSP/BA, CPF/MF na 031.708.175-66, doravante designada

Contratada, esteo justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente ao PREGAO PRESENCIAL Ne

26-2022, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em L2/O9/2022, dentro das cldusulas e condiE6es

seguintes:

cdUsULA PRIMEIRA_ oBIETo:

Atender despesa com contratageo de empresa para prestaEeo de servigos de transporte de Sgua potdvel, para

abastecimento das Escolas e Creches Municipais, conforme especifica96es e quantitativos constantes no Termo de

RelerOncia em anexo, conforme especifica96es abaixo:

VALOR TOTAL (Rs)

284.165,00

50.140,00

334.305,00

Valor por extenso: (Trezentos e trinta e quatro mll e trezentos e cinco reals).

PARAGRAFO PRIMEIRO- Os serviqos de transporte de dgua serSo para atender a necessidade de abastecimento dos

reservat6rios de dgua das Unidades da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, que eventualmente passa por

falta d'dgua devido a problemas t6cnicos nos sistemas de abastecimento da Empresa Baiana de Aguas e Saneamento

- EMBASA, bem como dos reservatdrios de dgua das Unidades da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, que n5o

s6o contempladas com o fornecimento de dgua potdvel pela referida Empresa.

PARAGRAFO SEGUNDO- (DA vINCULA$O) - o presente contrato vincula-se is determinaE6es da Lel ne 10.520/a2

e 8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administrativo na 51,/2022 de 18/0712022, cuja licitagio foi realizada na

modalidade PREGAo PRESENCIAL N0 2&.2022 de 2610912022, tipo Menor Prego Global, com observ6ncia dos

dispositivos contidos na Lei ns 10.520/02, que integra ao presente contrato, independentemente de transcriESo.

CL(USULA SEGUNDA - FoNTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes do presente contrato correreo por conta da

seguinte Dotaggo Orgamentdria.

06.001.12.361.0004.2040.3.3.90.39.00 (FoNrE 1.500.1001/DEspEsA 44) - MANUTENqAO DAS AqoES DO ENSINO

BASICo

06.001.12.365.0004.2094.3.3.90.39.00 (Fonte 1.500.10ouDespe sa 77) - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTTL

(CHECHE E PRE.ESCOLA)

CGUSULATERCEIRA - VALOR DO CONTRATO.

UNID QTDE
VALOR UNIT.

POR KM (RS}
lTEM DESCRTeAO

1

TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA

COM CAPACIDADE PARA IO.OOOL EM ESTRADA

PAVIMENTADA.

KM 40.250 7,06

2

TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA

COM CAPACIDADE PARA IO.OOOL EM ESTRADA NAO

PAVI M E NTADA.

KM 5.750 8,72

Valor Toel (R$)
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1.1 - o valordo presente contrato 6 de RS 334.305,00 (Trezentos e trinta e quatro mll e trezentos e clnco
reais), referente ao valor global, inclusos todos os custos para a realizagdo do serviEo, dentre eles, ds 

.

encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, seguros obrigat6rios, transportes, embalagens, licengas,
despesas de frete, despesas com funciondrios, combustivel e todas as demais despesas necessdrias para a
realizaqSo do objeto licitado e eventuais emergAncias e necessidades, o pagamento ser6 feito mediante
notas f iscais devidamente preenchidas.

cL(usuLAeuARTA-ucENclA E coNDt@Es DE ExEcugAo oo murnaro

4.1- o prazo de vig6ncia do contrato, a contar da data da sua assinatura, serd de 12 (doze) mesel respeitadas as
determinag6es do art.57, ll da Lei ns 8.666/93 com suas alteraEbes.

4.2 - o prazo para o inicio da prestageo dos servigos seri imediatamente ap6s a solicitageo do setor responsdvel,
devendo a Contratada realizar o servigo conforme orienta96es e de acordo com o roteiro fornecido pela Secretaria
de EducaESo.

4.3 - Os servigos objeto deste contrato nao podem sofrer descontinuidade durante todo o prazo de vigancia do
mesmo. Al6m disso, os serviEos n5o poderSo ser objeto de subcontratagSo, cessao ou transferancia, no todo ou
em parte.

4.4 - A eventual reprovagSo do objeto desse contrato, nao implicarii em alteragao dos demais prazos contratuair'l
nem eximird a Contratada da aplicagao das multas contratuais a que estd sujeita.

4.5 - Os prazos do servi9o admitem prorrogaEao, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser.justificado por escrito
e previamente autorizado pelo responsdvel, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

a) AlteraEeo das especificaE6es pela AdministraEeo Municipal;
b) Superveni6ncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho ) vontade das partes, que altere

fundamentalmente as condi96es de cumprimento do Edital e execugao do Contrato;
c) lnterrupgSo da execugSo do Contrato ou diminuieao da quantidade de servigos e no interesse da

AdministragSo Municipal;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei ns

8.666/93;
e) lmpedimento de cumprimento do Edital e execuEao do Contrato por fato ou ato de terceiros,

reconhecido pela AdministragSo Municlpal em documentos contemporeneos a sua oco116ncia;
f) Omiss5o ou atraso de provid6ncias a cargo da Administrageo Municipal, sem prejuizo das sang6es legais

aplicdveis aos responsdveis.

4.6 - constatada a interrupgeo do servigo objeto desse contrato, por motivo de forEa maior, o prazo estipulado r^
cldusula 4.L dever5 ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessjrio a sua retomada.

CL,AUSULA qUINflA. oBRIGAeOEs Do CoNTnATANTE.

5.1- Efetuar o pagamento nas condig6es definidas na cldusu a terceira deste contrato.

5.2 - Atestar o servigo, no que tange a sua qualidade e pontualidade, observando as condig5es estabelecidas neste
contrato.

5.3 - Designar, previamente, servidor responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagao deste contrato.

5.4 - Comunicar de imediato i contratada as irregularidades constatadas na execuq6o dos servigos, para que a
mesma possa san:i-las de imediato,

CL(USULA smA - oBRIGAEOES DA CoNTRATADA.
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5.1 - A Contratada obrigar-se-5 a fornecer informag6es, sempre em regime de entendimento com a fiscalizaEio da
Secretaria Municipal de EducagSo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento
deste Contrato.

6.2 - Cabe A Contratada, permitir e facilitar i fiscalizag6o do servigq em qualquer dia e hora, devendo prestar todos
os informes e esclarecimentos solicitados.

6.3 - A Contratada 6 respons6vel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuqao deste Contrato, nao excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade i flscaliza 95o.

6.4 - A Contratada se16 responsdvel pela qualidade dos servigos que constituem o objeto deste Contrato, inclusive
com obedi6ncia i legislagSo pertinente em vigor.

6.5 - A Contratada compromete-se a prestar os servigos objeto deste Contrato conforme descrito no Edital e na
proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer parte integrante deste Contrato,
independente de transcriEeo.

6.6 - Manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas
as condig6es de habilitagSo e qualifica96o exigidas na licitaESo.

6.7 - A Contratada deverd substituir os empregados cuja conduta seja julgada inconveniente pela Contratante, no
prazo de 12 (doze) horas da comunicagSo do fato.

6.8- A Contratada deverd supervisionar e fiscalizar os servieos prestados por seus empregados.

cLAusuLA sffl MA - FtscAU2A60.

7.1 - O acompanhamento e fiscalizagSo, para o fiel cumprimento e execugSo deste contrato, sereo feitos pelo

servidor Lucas Moreira de Souza, a quem caberd a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos,

condiq6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade
que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7,2 - Fica reservada i fiscalizagSo 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
com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

7.3 - A atuageo da FiscalizaESo em nada restringe a responsabilidade 0nica e integral exclusiva da Contratada, no
\-/ que concerne i execugSo do Contrato e as implicaE6es pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros,

do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugio do contrato neo implica em co-
responsabilidade do Contratante.

7.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condiqSes para a mais completa fiscalizaqSo do Contratante,
fornecendo informag6es e propiciando o acesso i fiscalizaEeo dos servigos referentes ao objeto contratado, bem
como atendendo as observaEbes e exig6ncias apresentadas pela fiscalizaEao.

CL(USULA OITAVA . PAGAM ENTO,

8.1-A Secretaria Municioal de EducacSo efetuarii o pagamento i licltante em at6 30 (trinta) dias corridos, contados
da efetiva entrega da fatura contendo a descriEao detalhada dos servigos durante o m6s, juntamente com uma
c6pia das requisiq6es e da apresentagSo da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo 6rg5o
competente, vedada :r antecipagao de pagamento, para cada faturamento.
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8.2 - Ocorrendo erros na apresentaEao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) serd(5o) devolvido[s) )
contratada para correEao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de' ,

apresentagSo da nova fatura, devidamente corrigida.

8.3 - A Secretaria Municioal de Educacio poderd deduzir do pagamento importdncias que a qualquer titulo lhe
forem devidos pela contratada, em decorr6ncia de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da

contratada.

8.4 - O pagamento ser6 realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela Contratada, a saber: ISM

CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA Banco ltau- Ag6ncia: 6783 Conta Corrente: 99768-4.

8.5 - No caso de pagamento mediante depdsito bancdrio o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectivo processo

e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta banciiria deverSo ser coincidentes. Ressaltando-se, que n6o ser6o efetuados
crdditos em contas:

a) de empresas associadas;

b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de s6cio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condigSo.

8.6 - E vedada a antecipagSo de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condiE6es estabelecidas neste
Contrato.

8.7 - Nenhum pagamento serd efetuado a contratada enquanto pendente de liquidaESo qualquer obrigagio
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.8 - A contratada arcard com todos os custos referentes ) m5o-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos
os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer

natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessdrios i prestaqSo dos
servigos objeto deste contrato.

8,9 - A Secretaria Municipal de Educac5o poderd deduzir do pagamento importdncias que a qualquer titulo lhe

forem devidos pela contratada, em decorrdncia de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da

contratada.

CLAUSULA NONA. PENAUDADES.

9.1 - A empresa adjudicat5ria deverS observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a realizagSo do
objeto contratado, sujeitando-se es penalidades constantes no art.7s da Lei na L0.520/02 e nos arts.85 e 87 da Lei

no 8.656/93 e suas alterag6es.

9.2- Constitui ilicito administrativo a prdtica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedir; frustrar ou fraudar o procedimento licitat6riq mediante ajuste, combinaqao ou qualquer outro

expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;

b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a terceiro o
ensejo de devassd-lo;

c) afastar licitante, por meio de violencia, grave ameaqa, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

d) desistir de licita[ em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaragSo ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, ) atualizagao

cadastral ou d participagSo no procedimento licitat6rio;
f) recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatdrio, em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrag5o, exceto quanto aos licitantes
convocados na contratagSo de lnstituiEeo brasileira, que detenha inquestionivel reputagSo 6tico-profissional e n5o
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tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento

institucional, desde que presente a relagSo entre o objeto do contrato e a finalidade precipua da instituigao,

inadmitindo o trespasse da execugSo do objeto contratual a terceiros, que nAo aceitarem a contrataEao nas mesmas

condig6es propostas pelo primeiro adjudicatdrio, inclusive quanto ao prazo e preEo;

g) cometer fraude fiscal.

9.3- Constitui llicito administrativo a prdtica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificageo ou vantagem, inclusive prorrogageo contratual,

durante a execuEso do contrato celebrado com o Poder Pdblico, sem autorizagSo em lei, no ato convocatdrio da

licitageo ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumagSo de ilegalidade, obtendo vantagem indevida

ou se beneficiando, in.justamente, das modifica96es ou prorrogaE6es contratuais;
c) ensejar a sua contratageo pela Administragao, no prazo de vig6ncia da suspensEo do direito de licitar ou

contratar com a Administragao ou da declaragSo de inidoneidade;
d) incorrer em inexecuEao de contrato;
e) fraudar, em prejuizo da Administragao, os contratos celebrados: elevando arbitcriamente os pregosi

vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso do contratado;
alterando substincia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando, injustificadamente, mais

oneroso o contrato.
f) frustrai injustificadamente, licitagao instaurada pela AdministragSo;
g) cometer fraude fiscal.

9.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hlp6teses elencadas no item 9.2 e 9.3, respectivamente, poderSo ser

aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advert6ncia;
b) Multa de f0% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
d) Multa de 40% (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspensao temporiiria de participar de licitaESo e impedimento de contratar com a Administraq5o

Municipal por prazo nio superior a dois anos;

f) DeclaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraESo P0blica enquanto perdurarem

os motivos determinantes da puniEao ou at6 que seja promovida a reabilitaEeo perante a prdpria autoridade que

aplicou a penalidade, que serii concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrag3o pelos prejuizos

resultantes e apds decorrido o prazo da sanqSo aplicada com base na alinea anterior.

9.5 - Antes da aplicagSo de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada se16 advertida, devendo apresentar
defesa no prazo de 05 (cinco) dias 0teis.

v 9,5 - A advert6ncia quando seguida de justificativa aceita pela Administraq6o n3o dard ensejo i aplicagio de outra (s)

penalidade(s).

9.7 - A advertdncia quando n5o seguida de justificativa ou seguida de justificativa neo acelta pela AdministragSo,

dard ensejo i apllcagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d" do item 9.4, inclusive,
poderd acarretar na rescisao unilateral do contrato.

9.8 - A multa prevista na letra "b" poder:i ser aplicada acumulada com uma das penalidades previstas nas letras "c"
e "d" todas do item 9.4.

9.9 - Para a aplicagSo das penalidades previstas serSo levadas em conta a natureza e a gravidade da infragSo, os
prejuizos dela advindos para a AdministragSo P0blica e a reinciddncia na prdtica do ato, sem prejuizo de sanq6es

civis e criminais cabiveis.

9.10 - A dosagem da pena e a dimensSo do dano serSo ldentificadas pela Secretaria Municipal de Educag6o.

9.11 - As multas serao calculadas pelo valor total do Contrato.
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9.12 - As multas neo tem cardter compensat6rio e o seu pagamento nao eximiri a contratada da responsabilidade'
por perdas e danos decorrentes das infraE6es cometidas.

9.13 - A AdministragSo Priblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido d contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condiE6es pactuadas.

9.14 - Ser6o punidos com a pena de suspenseo tempordria do direito de llcitar e impedimento de contratar com a
Admini5trageooSqueincorreremnosiIicitospreVistosnasalineas
r oo ltem y.J.

9.15 - Ser6o punidos com a pena de declaraE3o de inidoneidade para licitar e contratar com a AdministragAo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a

autoridade competente para aplicar a punigSo, os que incorram nos ilicitos previstos nas alineas "a" a "e" do item
9.2 e nas alineas do item 9.3.

CL,,AUSULA DESMA- Do REA,Um Do vALoR

10.1- O reajuste do preqo contratado, ap6s o prazo estipulado na cldusula supra, levard em consideragSo
a variaeeo do indice do IPCA/FGV acumulado nos riltimos L2(doze) meses, ou de outro indice que vier a substitui-
lo. 56 ocorrer6 reajuste, se o prazo do contrato for superior a 12 (doze) meses, atendendo, assim i determinaEiot
legal.

10.2 - A concessSo do reajuste serd precedida de ato da autoridade competente devidamente motivado,
cabendo i AdministraEao da CONTRATANTE verificar se os novos pregos a serem contratados n5o estao superiores
aos cobrados por outras empresas que disponibilizam idanticos serviEos a outros 6rgAos priblicos, devendo as
partes, se for o caso, rever os preEos para adequd-los )s condiEoes existentes no inicio do contrato firmado.

10.3 - O reajuste do valor se fard mediante solicitaEeo formal da parte interessada, devidamente justificado,
se concretizando atravds de acordo entre as partes.

cL,lUsULA DEqMA PRIMEIRA - ALTERAEoES CoNTRATUAIS - o contrato poder6 ser alterado, de acordo com o
disposlo no art. 65 da Lei ns 8.665/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ficarii obrigada a aceitar, nas mesmas condiE6es deste contrato,
acr6scimos ou supressdes nos servigos objeto do presente contrato, de at6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o art. 65,51s, da Lei Federal ns 8.666/93.

PARAGMFO SEGUNDO - Nenhum acr6sclmo ou supressSo poderd ser realizado sem a devida motivageo
ou exceder o limite estabelecido no pardgrafo anterior, salvo as supress6es resultantes de acordo celebrado pelos
contratantes.

CLAUSULA DEoMA SEGUNDA . REscIsAo.

12.1 - A inexecugSo, total ou parcial do contrato ensejard a sua rescis3o, com as consequ6ncias contratuais e as
previstas na Lei Federal n.p 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisSo poderd ser determinada por ato unilateral e escrito do CoNTRATANTE
nos casos enumerados nos incisos I a Xll e yvll do art.78 da Lei Federal n.s 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescis5o ocorrer com base nos Xll a )0/ll do art. 78 da Lei Federal n.s
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serd esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do 5 2e do art. 79 do mesmo diploma.
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. PARAGRAFO TERCEIRO- Os Contratantes poderao rescindil no todo ou em parte, o presente instrumentg
mediante aviso escrito, com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias. Neste caso, a CONTRATADA perceberd apenas

e exclusivamente o valor dos servigos efetivamente reallzados at6 a data da rescisio.

CL(USULA DEOMATERCEIRA- DISPOSIg0ES GERAIS. - Para os casos omissos serd aplicada a legislaqSo que couber,

obedecidas as disposigSes previstas na Lei n0 8.666/93 e suas alteragSes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - o CoNTRATANTE n5o responderd por qualsquer compromissos assumidos pelo

contratado com terceiros, ainda que vinculados i execugSo do presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato n3o poderd ser objeto de subcontrataqSo, cess5o ou

rransferencia, no todo ou em parte.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretagSo das disposiE6es deste Contrato e integragSo das omiss6es, desde
que compativeis com os preceitos de Direito Prjblico, al6m da necessdria invocagSo ds normas prescritas na Lei

Federal n.s 8.666/93.

PARAGRAFo QUARTo - A CoNTRATADA responder6 por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralisag6es na execugao do objeto contratado, salvo na ocorrdncia de caso fortulto ou forga maior, sem que ha.ja

culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislagio vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo

de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrdncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO qUINTO - Ap6s o 104 (d6cimo) dia de paralisaEso do objeto contratado, o CONTRATANTE,

poderd optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisSo contratual, lndependentemente de interpelaESo judicial, respondendo a CONTRATADA

pelas perdas e danos decorrentes da rescisSo;

b) exigir a execugSo do Contrato, sem prejuizos da cobranEa de multa correspondente ao periodo total de atraso,

respeitado o disposto na legislag3o em viBor.

PARAGRAFO SEXI'O - O CONTRATANTE providenciard a publicagSo resumida do CoNTRATo e seus

ADITAMENTOS, no Didrio Oficial do Municlpio, nos termos da legislagSo vigente.

PARAGRAFO SfnMO - Seo partes integrantes deste Contrato o Edital do Preglo Presencial N0 2G2022,
bem como as Propostas de Prego da Contratada.

CL(USULA DEqMA qUARTA - DO FORO - Para dirimir as questoes oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da

Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda P0blica Municipal.

Brumado-BA, L2 de s *o de 7022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMU NHAS:

T 2

i:cuardo Lima Vasconcelos
Preierlo Municrpai de Brumado

FG N' 4000'130 02 SSP,BA
LPt N' 

"13 
217 t9644

CPF/MF:
RG:

S,:i:,t,:,ev ct Arrorim Aime La

Clf :'$03 44f-1.i55 49

RG:3.217.062-37

Vicllr
Als€SlorJundro.

loi:e iarnlho
OASBArf 72 Og

CPF/MF:

RG:

Seselara Muncrd @ Agfiorlura
Pot ,lsn'363de 1m52022

lj



.Quarta-ieira
21 do Setembro de 2022
8-AnoX-No7133 Brumado

PRf,FEITURA MUMCIPAI DE BRUMAIX)

Dir{rio Oficial cloiil,lfictPto

ESTAI}O DA BAI{IA
CNPJA4F N" r4l0s.?(/0001-33

Pmta CeL Zec. L€lte, !. 4tS - C€nEo
CEP| 46lqH00 - Bruerdo-BA

::N
PIIEFEITT'RA OEBHUMAD(,
Educor po.o Libadot

CONTnATO Ne,42-Z0Zz
COMRATANTE: FUNDO MUNICIPAI, DE EDUCAEAo
CNPJ/MF: 30.612.975l0001-31
COMRATADA: ISM CONSTRUToRA E EMPREENDIMENT0S LTDA
CMJ/MFr 30.569.278l0001-45
Obretor Atender despesa com conEatagao,de empresa para prestagao de seMros de transporte de6gua potdvel, para abastecimento das Escotas e cieches t,tuniapil:-- 

-- "-' "
Vlgenda: 12 (doze) meses.
Modal.lade de Ltcttagaor pREcAo pREsEN CIALNe 26-2022.
valor.glgb-at-R, 334.305,00 (Trezertos e trtnta e quatro mil e trezentos e cinco reais)
06,001,.72.361.0004.2040.3.3.90.3e.00 (FoNm 1.500.1001/Dr*ese ++1- _ 

-laaqJiENqAO 
DASAq0ES DO ENSTNO BASICO

9.-6:0.qu?.?9109o42094.3.3.e0.3e.00 (Fonte 1.s00.1001/Despesa 771 _ MANUTENgAo Do ENsrNoINFANTIL (CHECHE E PRf.ESCOLAJ
Datar Brumado-BA, 12 de setembro de 2022,

EXTRATo po coNTRATo pE pRESfAQAo pE sERwcos Ne /u2-2022

cERTtFtcAgAo DtcITAL: OURBNOY4MDCsMDKZMDYXNJ
Esta edi€o encontra-se no site oficial deste ente.


