
CoNTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS Ns 457-2022

O MUNICiPIO DE BRUMADO, pessoa jurldica de direito priblico interno, inscrita no CNPI-MF sob o no

L4.lOS.704/OOOL-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" 143.2!7.696-04, portador Carteira de

Identidade RG n" 04.000.130-02/SSP-BA residente e domiciliado na Vila de Catiboaba, casa 16, Brumado-Ba
e a Empresa CONSTRUTORA BVM EIREII, CNPJ/MF ne 11.043.484/0001-72, situado i Rua da Aboligio, ne

58 B, Bairro Sio F6lix, neste ato representada pelo Sr. Arildo Alves Meira, portador de documento de

identidade ne 8533227434 SSP/BA CPF/MF nq 004.348.475-18, doravante denominada apenas

CONTRATADO (A], resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestagao de Servigos objeto da Tomada de
Pregos Ns 23-2022, que se regerd pela Lei n.o 8.666/93, mediante as clAusulas e condig6es a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagio de empresa para prestag6o de servigos de pavimentagiio de Ruas nos Bairros Barafnas,
Esconso, Malhada Branca, Novo Brumado, Olhos dAgua, Rodovldrio e Santa Tereza, conforme planilha
abaixo:

ITEM DESCRTqAO UNID OTDE. VALOR UNIT. VAIOR TOTAL
1.0 TERRAPLANAGEM
7.7 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 7.?60,00 R$ 13,95 R$ 17.577,00

1-.2
REGULARIZAq.AO E COMPACTAqAO DO SUBLEITO

COM ESPESSURA DE ATE 2OCM
m2 20.772,50 R$ 1,86 R$ 38.636,8s

2.O PAVIMENTAqAO

2.1
PAVIMENTAEA O EM PARALELEPiPEDO SOBRE

COLCHAO DE AREIA RX]UNTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREI,A NO TRAQO 1:3
mz 20.772,50 R$76,26 R$ 1.584.110,85

2.2

ASSENTAMENTO DE MEIO.FIO CONFECCIONADO EM

CONCRETO PRE.FABRICADO, DIMENSOES
8OX1OX1OX3OCM COM PELO MENOS MEIO METRO DE

ATERRO ESCORANDO O MESMO ATE A ALTURA FINAL
DO MEIO.FIO.

m 4.987,00 R$ 32,55 R$ 162.326,8s

2.3
CINTA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO,
SECAO 3OCMX15CM

m 203,00 R$ 41,85 R$ 8.495,55

VALOR TOTAI R$ 1.811.147,10

S 1e - O obieto deste contrato poderd sofrer no total ou em parte, acr6scimo ou diminuiEao na execuqio dos

servigos, bastando para isso comunicagio escrita do Conffatante i Contratada, com prazo de anteced6ncia
r-, minimo de 3 (trdsJ dias tteis, para os decr6scimos ou acr6scimos, respeitando estes fltimos o limite

estabelecido em lei e que possibilite o fiel cumprimento deste Contrato.

$ 2s - (DA iUSTIFICATIVA) - Os servigos se justificam diante da necessidade de proporcionar melhores

condigdes de vida A comunidade em geral, melhorando as condiq6es de triifego, eliminando o acrlmulo de 6gua

no perlodo chuvoso e de poeira no perlodo seco.

S 3s - (DA VINCULAqAOJ - O presente Contrato vincula-se )s determinagSes da Lei ne 8.666/93 e suas

alterag6es e ao Processo Administrativo ne 729 /2022 d.e 20/07/2022, cuia licitagio foi realizada na

modalidade Tomada de Pregos Ne 23-2022 de 22/OA/2O22, tipo Menor Prego Global, com obseMncia
dos dispositivos contidos na Lei ne 8.666/93, que integra ao presente contrato, independentemente de

ffanscrigio.

s 4s - (Do LocAL DE PRESTAqAO DOS SERVIEOSJ - Os servigos serao prestados nas Ruas Abias Jos6 Gomes,

Agendrio Correia dos Santos, Amadeus Oliveira Aguiax, Ana Ang6lica Gama Augusto Meira Alves, Bar Rio,

Bucareste, Clariano Leandro Hora, Deocleciano Gama, Deocleciano Gomes, Dice Meira Lobo, Jenudria Gama,

Jos6 de Arimat6ia, Li6da Oliveira Dias, Maria Caires Gama, Otaviano Joaquim Alves, Paterniano Pereira Teixeira

e Princesa Isabel.
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cLAusuLA SEGUNDA - DA DorAqAo oRCAMENTARTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

02.008.15.451.0007.7009.4.4.90.51.00 (Despesa 156) - PAVIMENTAEAO, URBANTZAEAO E REFORMA DE
PRAEAS E TOGRADOURoS PfBLTCOS

cLAusuLA TERCEIRA - Do pRECo

O prego global equivale a R$ 1,811.147,10 (Um milhio, oitocentos e onze mil, cento e quarenta e sete
reais e dez centavos), estabelecido para as atividades a serem desempenhadas para o fiel cumprimento do
objeto do presente Contrato, correspondente A proposta apresentada pelo(a] CONTRATADO(A).

S le ' Nos pregos computados neste Contrato, estio inclufdos todos os custos com salirios, encargos sociais,
previdenci5rios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza, atugu6is, ^administragdo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacione com o flel cumprimento, pela contratada de suas obrigaq6es.

CLAUSUTA QUARTA. DO PAGAMENTO

Os pagamentos devidos i CONTRATADA serio efetuados atrav6s de ordem bancdria ou cr6dito em conta
corrente, no prazo de at6 30 ftrinta) dias, contado da data da apresentagio da Nota Fiscal/Fatura e ap6s
atestada a respecti prestagao dos servigos relativa ao mds da Fatura, acompanhada do Didrio de Obra.

S 1s - Em havendo alguma pendOncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagio da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, aind4 circunstincia que impega a liquidagio
da despes4 como obrigag6es financeitas pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpl6ncia, o
pagamento ficar5 sobrestado at6 que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o
prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a comprovagio da regularizagio da situa96o, nao acarretando
qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

S 2e - A atualizagio monetiria dos pagamentos devidos pela Adminis8agio, em caso de mora, ser6 calculada
considerando a data do vencimento da obrigagio e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagio do^,
IPCA.

S 3e - O pagamento relativo a esta Cliusula Quarta serS realizado em Conta cujos dados foram fornecidos
pela contratada, a saber: coNSTRUToRA BvM EIRELI - Banco do Brasil; Ag6ncia: 0730-1; conta correnG:
48385-0.

cLAusuLA QUINTA - DO PRAZO

O prazo para execugio dos servigos, objeto desta licitagao, serd de 12 [doze) meses e o prazo de vigSncia do
Contrato ser6 de 12 (dozeJ meses, a partir da data da assinatur4 podendo tal prazo ser prorrogado nas
hip6teses elencadas no parigrafo primeiro do artigo 57 da Lei n0 8.66 6, de 7993.
S 1e - E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagio da contratada com outrem, a cessio ou
transfer0ncia, total ou parcial do contrato, bem como a fus6o, cisio ou incorporaglo da contratad4 sem o
consentimento do Contratantq nao se responsabilizando este por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.

cLAusuLAsDrTA - DAs oBRrcAqoEs DA coNTRAxaDA

l--
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A CbNTRATADA a16m das obrigag6es contidas neste Contrato por determinagf,o legal, obriga-se a:

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

bJ manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisio, diregdo e mdo de obra para execugio
completa e eficiente dos servigos objeto deste Contrato, inclusive aquela necessdria ao manuseio e operagdo
dos utensflios e equipamentos seus e da Contratada bem como, pela conservagio dos equipamentos e

utensflios;

c] manter todos os seus empregados com a Carteira de Sadde, devidamente atualizada;

d) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, identificagio,
disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local
onde serio executados os servigos objeto deste Contlato;

e] zelar pela boa e completa execugio dos servigos contratados e facilitaS por todos os meios ao seu alcance, a

ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo prontamente as observag6es

e exig6ncias que lhe forem solicitadas;

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

suas atividades e/ou sobre a execugio do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigag6es sociais e

previdencidrias e trabalhistas dos seus empregados;

gJ observar e respeitar as Legislagdes Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestag5o dos seus servigos;

h) apresentaq, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias de
Recolhimenro das Conrribui96es Sociais e previdenci6rias (FGTS, INSS, CONTRIBUIEAO SOCIAL, IRPI, COFINS

e PIS) sob pena, em caso de recusa ou falta de exibigdo dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer
faturas que lhes forem devidas, at6 o cumprimento desta obrigagio;

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

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvards junto is reparrig6es competentes, necessdrios
A execugio dos servigos objeto do presente Contrato;

vk) providenciar e manter empregados treinados, em nrimero suficiente ao bom desempenho dos servigos
objeto deste Contrato;

lJ comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos, objeto do
presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do responsiivel;

m) reparar ou repor as instalag6es, em caso de danificagio ou exlravio, dos m6veis, equipamentos e utensflios
do Contratante que lhe forem entregues para uso, ou por empr6stimo;

n) pagar os sal6rios e encargos sociais devidos pela sua condigdo de tnica empregadora do pessoal envolvido
na execugio dos servigos ora contratados, inclusive, indenizag6es decorrentes de acidentes de trabalho,
demiss6es, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislagOes trabalhistas e previdenci6rias, sendo-
lhe defeso invocar a exist6ncia deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigaESes ou transferi-las para o
Contratante;

o) apresentar a ART - Anotagdo de Responsabilidade T6cnica;

pJ Registrar a CEI da Obra;
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qJ Apresentar todas as certidSes e ART solicitadas pela contabilidade quando da emissdo 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.

CI.IIUSULA SETIMA - DO REA,USTE E DA REVISAO

A concessio de reajustamento fica condicionada As disposi96es previstas na Lei Federalne 8.666/93.

PARAGRAFO IiNICo - A revisio de pregos prevista acima dependerd de requerimento do interessado quando
visar recompor o prego que se tornou insuficiente, instrufdo com a documentagao que comprove o

desequillbrio econ6mico - financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela pr6pria administragio quando
colimar recompor o prego que se tornou excessivo.

CLIUSULA OITAVA - DAS OBRIGAqOES DO CONTRATANTE

al Fornecer i CONTRATADA os elementos indispensdveis ao cumprimento do contrato, at6 o prazo de 10 [dez)
dias ap6s sua assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execugdo do contrato;
c) Proceder I publicagio resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condigio indispens6vel para sua validade e efic6cia, at6 o quinto dia ttil do m6s seguinte ao de sua assinatur4
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos temos do art 61, paragrafo fnico, da Lei Federal n.s
8.666/93;
dJ Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugdo do contrato, As instalagOes
onde os mesmos serio executados;
eJ Disponibilizar a CONTRATADA normas e regulamentos internos apliciveis aos locais e i execugio dos
servigos;
f] Cumprir e fazer cumprir as obrigag6es ajustadas neste instrumento bem como observar fielmente o

conterido de suas cl6usulas e par6grafos.

CLAUSULA NONA - DO REGIME E DA FOR]I,IA DE EXECUEAO

O Regime de ExecugSo do presente Contrato ser, o de Empreitada por Prego Global.

Parigrafo (nico. 0 (AJ CoNTRATADO (AJ ndo poder{ transferir o presente Contrato, no todo ou em partg ou
sub-empreitar os servigos relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por escrito da Prefeitura.

cLAusuLA DfcrMA - DA FTSCATTZAGAO

9.1 - O acompanhamento e fiscalizagfio, para o fiel cumprimento deste contrato, serAo feitos pelo servidor
Marcelo de Almeida Teixeira, a quem caberd a responsabilidade de fazer cumpri6, rigorosamente, os prazos,
condig6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer
eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

9.2 - Fica reservada ) fiscalizaqio a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos neste contrato, nas norrnas e em tudo mais que, de qualquer forma se relaciona direta ou
indiretamente com o obieto deste contrato, garantindo, enretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

9.3 - A atuagAo da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade rinica e integral exclusiva da Contratada,
no que concerne I execugio do Contrato e as implicagdes pr6ximas ou remotas, perante o Conratante ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorrdncia de eventuais irregularidades na execugio do contrato n6o implica
em co-responsabilidade do Contratante.
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9.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condigSes para a mais completa flscalizagio do Contratantg
fornecendo informag6es e propiciando o acesso ) fiscalizagAo dos servigos referentes ao objeto contratado,
bem como atendendo as observag6es e exigdncias apresentadas pela fiscalizagio,

Paragrafo Iintco: A agio ou omissdo total ou parcial da FiscalizaEio do Contratante, nao eximird a Contratada
de total responsabilidade na execugio dos servigos objeto do presente Contrato.

CL,AUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAs PENALIDADES

0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas no presente contrato sujeitani o
Contratado As sang6es prevista na Lei n.s 8.666193, garantida a pr6via e ampla defesa em processo
administrativo.

S 1s - A inexecugdo parcial ou total do Contrato ensejard a suspensSo ou a imposigdo da declaragAo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Brumado e multa, de acordo com a
gravidade da infragio.

S 2s - A multa ser{ graduada de acordo com a gravidade da infraEio, nos seguintes limites miiximos:

._, I - 0,3%o (zero virgula tr6s por cento) ao dia, sobre o valor da parte do servigo nio realizado;

S 3s - A AdministragSo se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ) contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condig6es estipuladas no cono:ato.

S 4e - As multas previstas nesta cl:iusula n6o t6m car6ter compensat6rio e o seu pagamento nio eximird o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infraq6es cometidas.

5 5s - Demais condig6es de aplicabilidade das infrag6es e sang6es administrativas sio as descritas no item 31
do edital que faz parte deste contrato independente de transcrigao.

CLAUSULA DfcIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

CONTRATANTE.

$ 1e - A inobservAncia do prazo fixado para apresentag6o da garantia acarretard a aplicagio 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. 0
atraso superior a 25 (vinte e cincoJ dias autoriza a Administragio a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cliusulas, conforme disp6em os incisos I e II do art 78 da
Lei na 8.666, de 1993.

S 2s - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhid4 assegurar6 o pagamento de:
I - Prejulzos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato;
II - Prejufzos causados I Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugio do contrato;
III - Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administragio ) contratada.

S 3s - O garantidor nio 6 parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejulzos e/ou aplicar sang6es a CONTRATADA.

S 4s - A garantia dever6 vigorar durante todo o perlodo de vigdncia contratual, mantendo-se vilida at6 03
(tr6sJ meses ap6s o t6rmino deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagio.
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S 5s - Havendo opgao pela modalidade caugao em dinheiro, o valor deverd ser depositado em conta-caugao
cujos dados serio fornecidos pela CONTRATANTE.

S 6e - A garantia ser5 considerada extinta:

I - Com a devolugio da ap6licq carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importincias depositadas
em dinheiro a dtulo de garantia, acompanhada de declaragio da Administragao, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cl5usulas do contrato; e

II - O prazo estabelecido no PARAGRAFO QUARTO poder6 ser estendido em caso de ocorr6ncia de sinistro.

S 7s - O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagio que rege a mat6ria.

S 8s - Havendo repactuagao de pregos, acr6scimo ou supressio de servigos, a garantia ser6 acrescida ou
devolvida guardada a proporgio de 5% (cinco por centoJ sobre o valor resultante da alteragio, conforme o
art. 56 S4o, da Lei8.666/1993.

S 9e - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagio, inclusive indenizagdo a
terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigio no prazo de 05 (cinco) dias, contados da -,data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

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

S 1e - O Contratante poder6 rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hip6teses previstas no art.
78 daLein.s 8.666/93.

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

CTAUSULA DfCIMA QUARTA - DIsPosIqOEs GERAIS

O CONTRATANTE nio responderA por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados i execugio do presente Contrato.

S 1s - A CONTRATADA deve manter-se, durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es ora assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas no Edital.

S 2e - O presente Contrato ndo poder6 ser objeto de subcontratagao, cessdo ou transferdncia, no todo ou em
parte,

S 3s - Na interpretagao das disposigSes deste Contrato e integragdo das omiss6es, desde que compadveis com
os preceitos de Direito Pirblico, aplicar-se-5, supletivamente, os princlpios da teoria geral dos contratos e as
disposig6es do Direito Privado, al6m da necessdria invocagdo As normas prescritas na Lei Federal n.e 8.666/93.

S 40 - A CONTRATADA responder6 por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisag6es na execugio do
objeto contratado, salvo na ocorr6ncia de caso fortuito ou forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
apurados na forma da legislaEio vigente.

S 5s - O CONTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do CONTRATO no seu DiArio Oficial,

S 6s - Nao se estabelece qualquer vfnculo empregatlcio entre os representantes, prepostos, empregados ou
subcontratados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, respondendo a CONTRATADA por todos os encargos,
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tradalhistas, previdenciSrios, fiscais e por qualquer reclamagao Eabalhista 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 exigi-la a qualquer tempo, nem tampouco, novagio pela parte credora, em relagio
A parte devedora.

CLAUSULA DfCIMA QUIMXA- DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 [quatroJ vias de igual teor e

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

Brumado, 20 de setembro de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

&.!,,-__ l@.,n
NonBidano Santana da Silva
RG.: cpF:822.477.8is-oo

RG: 077.505.86-70 SSP/EA

Nome:
R.G.:

C,efiahp

0amlln8 Gulm${s Ahanbs Rio

RG 15761 31S13

cPF 045.138.37S35
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Segunda-feira
26 de Setembro d€ 2022
6 -And X - No 7144 Brumado

Diririo Oficial rlo
HUilICIPIO

PREFEITURA MUNTCTPAL DE BRUMAIM

ESTADO DA BAIIIA
cNPJAtr N. 14.10s.7M0001-33

Praga CeL Zeca Lette, n" 4t5 - Centro
CEP: 461 00-000 - Brumldo-BA

PiEFEIIIJRA DE

BRUMADO
Educor potu Ubadot

ExrRATo po coNTRATo DE pRxsrAcLo pE sERwQos Ne 4s7-2022

CoMRATO Ns 457-2022
CONTRATANTE: MUI'IICiPIO OU SNUI.,IADO
CNPJ/MFr 14.105.704l0001-33
CoNTRATA"DAT CoNSTRUTORA BVM EIRELI
cNP | / NtF | 11.0 43,484 / 0 0 0 7 "7 z
Obleto: Contrataqao de empresa para prestageo de servigos de pavimentagao de Ruas nos Bairros
Barainas, Esconsq Malhada Bmnca, Novo Brumado, OIhos d'Agua, Rodovldrio e Santa Tereza.
Vlgoncta: 12 (doze) meses.
Modaltdade de Ltcltagao: Tomada de PreqosNB 23-2022.
Valor globah R$ 1.B11.147,10 (Um mllhao, oltocentos e onze mll, cento e quarenta e sete leais e
dez centayos)
Despesa 156

0rganograma 02.008
Funqao/Subtungao/ProJeto 15.451.0007
Dotagao orgametrt6riai 1009 - PAVIMENTA60, URIANIZAEAo E REFoRMA DE PRAqAS E
LocRADouRos PfBLtcos
Elementoi 4.4,90.51.00
Data: Brumado,20 de setembro de 2022.

cERTtFICA9AO DtGITAL: MZYoQUU4OZCWNEJFMOT5OD

Esta ediqeo encontra-se no site oficial deste ente.


