
CoNTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Ns 492-2022

0 MUNICiPIO DE BRUMADO, pessoa jurfdica de direito priblico interno, inscrita no CNPJ-MF sob o no

74.105.704/OOO1-33, com sede i Praga Cel. Zeca Leite, 415, Brumado, neste ato representado por seu Prefeito,
EDUARDO LIMA VASCONCELOS, cadasrado no CPF/MF sob no 743.2L7.696-0+, portador Carteira de

Identidade RG no 04.000.130-02/SSP-BA residente e domiciliado na Vila de Catiboaba, casa 16, Brumado-Ba,

e a Empresa CONSTRUTORA BVM EIREII, CNPI/MF na 17.043.484/0001-72, situado A Rua da Aboli96o, no

58 B, Bairro Sio F61ix, neste ato representada pelo Sr. Arlldo Alves Melra, portador de documento de

identidade na 853322L434 SSP/84 CPF/MF ne 004.348.475-18, doravante denominada apenas

CONTRATADO (Al, resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestagao de Servigos obieto da Tomada de
Pregos Ns 17-2022, que se reger6 pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cldusulas e condig6es a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

Contratagio de empresa para prestagio de servigo de pavimentagio das Ruas Beira Rio e Nic6sia, bem
como, construgao de Praga e Campos de Futebol no Bairm 56o forge, conforme planilha abaixo:

1.7

2.13

2,L4

V. TOTALUNID OTDE. V,I'NIT.ITEM DESCRTqAO

PAVIMENTAEAO DE RUAS1.0
77.220,00 R$ 1,9200 R$ 33.062,40m2Limpeza da 6rea com remocao de vegetado

m2 11.800,00 R$ 1,68961,.2 ReAularizacio e compactaceo de subleito
R$ 27,3600m 2.710,001.3 Fornecimento e assentamento de meio no

R$ 204.797,95

R$ 19.937,28
RN 74.14s,60

5.420,00 R$ 37,7856m'L.+ Piso de concreto com iunta de dilataqao
R$ 72,0000 R$ 849.600,00m2 11.800,001.5 Pavimentacao em Daraleleplpedo

R$ 1,181,543,23SUBTOTAL

2.O CONSTRUCAO DE PRAqA
R$ 3.878,40m2 2,O20,OO R$ 1,92002.1, Limpeza da 6rea com remocao de vegetaFo

R$ 2.4000 R$ 4.848,00m2 2.020,00ImDlantacao da obra
3,47 R$ 42,057 6m32.3 Escavado manual

m3 8,09 R$ 451,2000)t- Alvenaria de concreto cicl6pico
R$ 652,8000m3 0,7 62.5 Cottcreto estrutural 20Mpa (base de postesl

R$ 811,01
n$ 49 6,73

R$ 145 94
R$ 3.650,21

m2 26,4 R$ 30,72002.6 Forma de madeira compensada
R$ 3.009.60110 R$ 27,3600mFornecimento e assentamento de meio fio

R$ 405,50m2 13,2 R$ 30,72002.8 ContraDiso em arAamassa de cimento e areia grossa
R$ 760,32m2 73,2 R$ 57,6000Laiota de concreto pr6-moldada)o

R$ 37,7856 R$ 23.+27,07$2 6202.10 Piso de concreto desempolado com iunta de dilatacao

R$ 93.960,00m2 1.305,00 R$ 72,00002.77
Piso de bloquete de concreto pr6-moldado com
assentamento sobre colcheo de areia

R$ 13,4400 R$ 1.116,60m2 83,082.72 Pintura com dnta para piso
m 230 R$ 11,7600Eletroduto rfgido PVC soldavel

R$ 158,4000und 13

R$ 854,00

R$ 2.7

R$ 2.0s9,20

15 R$ 57,6000und2.t5

Caixa de passagem com tampa de concreto,
30x30x30cm
Fornecimento e plantio de 6wore, muda com altura
menor ou iqual a 2,0m

R$ 582,51und 18 R$ 32,36162.76 Fornecimento e plantio de arbustos tipos variados
R$ 201,6000 R$ 403,20und 2Lixeira metAlica2.L7

25 R$ 192,0000und2.74 Banco de concreto, pintado comprimento 1.30m R$ 4.8
R$ 3.960,00und 3 R$ 1.320,00002.19 Play sroud balanco 2 lugares

R$ 1.536,0000 R$ 3.072,00und 22,20 Plav sroud escorresadeira
und I R$ 2.03030002.21 Play groud Donte com escorregadeira

R$ 1.676,9184

R$ 2.030,40

R$ 20.123,02und 12,rt
Poste de ago condnuo com 3 polegadas, final duplo para
luminarias, espessura mtnima de 3,2mm, com
chumbador de e altura 6 0m

R$ 3.120,00und 1 R$ 3.120,00002.23 Poste de concreto altura 11,0m

R$ 7.382,4672und 24Luminaria de LED para iluminagao pfblicade240w at6
350w - fornecimento e instalado

und 24 R$20,6496Rele fotoel6Elco para comando de lluminacao externa
fornecimento e instal220V 000w

R$ 33.179,21

R$ 495,s9

R$ 1.080,00und 1 R$ 1.080,0000Padrao Fifesico completo
R$ 6,2400m 690

2.24

2.25

2.26
2.27 Cabo flexlvel 750W cobre 2,5mm2

m 96 R$ 9,40802.28 Cabo PP 3x1,5mm2

4.305 60
77R$ 903
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2.29
Disjuntor termomagn6tico monopolar padrao Nema 10
a 30A, fornecimento e instalado und 4 R$ 20,8320 R$ 83,33

2.30 Haste de aterrameltto copperweld 10x2400mm com
und 13 R$ 68,8416e fusos

SUBTOTAL
3.0 CONSTRUqAO DE CAII{POS DE FUTEBOL

R$ 894,94

R$ 221.169,74

J. -t llgqpeza da 6rea com remoqao de vegetacao m2 9.769,00 R$ 1,9200 R$ 18.756,48
Trave futebol Dar 2 R$ 3.278,4000 R$ 6.556,80

3.3 Bota fora de material m3 7+3 R$ 26 0 R$ 3.843,84
SUBTOTAL R$ 29.L57,LZ

R$ 1.431.870,10TOTA.L

S 1s - O objeto deste contrato podere sofrer no total ou em partg acr6scimo ou diminuigao na execugao dos
servigos, basando para isso comunicagao escrita do Contratante e Contratada, com prazo de antecedencia
mlnimo de 3 [tr6s) dias rlteis, para os decr6scimos ou acr6scimos, respeitando estes fltimos o limite
estabelecido em lei e que possibilite o fiel cumprimento deste Contrato.

S 2s - (DA IUSTIFICATIVA] - Os servigos se justificam diante da necessidade de proporcionar melhores
condig6es de vida e sadde i comunidade em geral, melhorando as condig6es de tr{fego, eliminando o acdmulo
de {gua no perlodo chuvoso e de poeira no periodo seco, bem como promover o lazer e a integragio social das
pessoas.

S 3e - (DA VINCULAQAOJ - O presente Contrato vincula-se As determinag6es da Lei ns 8.666/93 e suas
alteragSes e ao Processo Adminiskat:vona 92/2022 de3L/05/2022,cuja licitaqao foi realizada na modalidade
Tomada de PreqosNp 77 -2O22 de03 /08/2022,npo Menor Preqo Global, com observAncia dos dispositivos
contidos na Lei no 8.666/93, que integra ao presente contrato, independentemente de transcrigio.

cLiusurA sEcuNDA - DA DoTAqAo oRGAMENTARTA

As despesas para o pagamento deste contrato correrio por conta dos recursos da DotagSo Orqamentdria
consignados no 0rgamento Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
02.008.15.451.0007.1009.4.4.90.51.00 (Fonte 1.500.0000/Despesa 156) - PAVIMENTAEAO, URBANIZAEAO
E REFoRMA DE PRAEAS E LoGRAD0UROS prBrrCOS
02.008.27.873.0008.1038.4.4.90.51.00 (Fonte 1.500.0000/Despesa 24L) - CONSTRUEAO DE CAMPOS DE
FUTEBOL NA ZONA RURAL E URBANA

CLAUSULATERCEIRA - DO PREGO

O prego global equi le a R$ 1,431.870,10 (Um milhao, quatrocentos e ulnta e um mil, oitocentos e
setenta reais e dez centavos), estabelecido para as atividades a serem desempenhadas para o fiel
cumprimento do obieto do presente Contrato, correspondente I proposta apresentada pelo(aJ
CONTRATADO(AJ.

$ 1e - Nos pregos computados neste Contrato, estilo inclufdos todos os custos com saldrios, encargos sociais,
previdencirrios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, fransporte de qualquer natureza alugu6is,
administragio, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigag6es.

cLAusuLA QUARTA - DO PAGATVIENTO

0s pagamentos devidos A CONTRATADA serao efetuados atrav6s de ordem bancdria ou cr6dito em conta
corrente, no prazo de at6 30 [trinta) dias, contado da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e ap6s
atestada a respectiva prestagao dos servigos relativa ao m6s da Fatura, acompanhada do Didrio de Obra.

S 1s ' Em havendo alguma pend6ncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagao da nota
fiscallfatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstincia que impega a liquidagio
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da despes4 como obrigaq6es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpl6ncia, o
pagamento ficard sobrestado at6 que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o
prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a comprovaqio da regularizagio da situaEio, nao acarretando
qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

S 2s - A atualizagio monet6ria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso d.e mora, ser6 calculada
considerando a data do vencimento da obrigagio e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagio do
IPCA.

$ 3e ' 0 pagamento relativo a esta ClSusula Quarta serA realizado em Conta cujos dados foram fornecidos
pela Contratada, a saber: CONSTRUTORA BVM EIRELI - Banco do Brasil; Agdncia: 0730-1; Conta Corrente:
48385-0.

CLAUSULA QUINTA. DO PRAZO

0 prazo para execugdo dos servigoq objeto desta licitagio, serd de 12 (dozeJ meses e o prazo de vigdncia do
Contrato seri de 12 (dozeJ meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hip6teses elencadas no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.66 6, d,e 1993.

\-,S 1s' E vedada a subcontratagio parcial do objeto, a associaEio da contratada com outrem, a cessio ou
transfer6ncil total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisio ou incorporaqio da contratad& sem o
consentimento do Contratante, nao se responsabilizando este por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.

clAusutA sExTA - DAs oBRIcAqOEs DA CoNTRATADA

A CONTRATADA al6m das obrigag6es contidas neste Contrato por determinaqdo legal, obriga-se a:

aJ executar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificag6es e/ou norma edgida, utilizando
ferramentas apropriadas;

b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisAo, diregdo e mao de obra para execugio
completa e eficiente dos servigos objeto deste Contrato, inclusive aquela necessiria ao manuseio e operagio
dos utensllios e equipamentos seus e da Contratada, bem como, pela conservagdo dos equipamentos e
utensflios;

, :) manter todos os seus empregados com a Carteira de Saddq devidamente atualizada;

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

eJ zelar pela boa e completa execugdo dos servigos contratados e facilital por todos os meios ao seu alcance, a

ampla agio 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 obrigagdes sociais e
previdencilrias e trabalhistas dos seus empregados;

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

hJ apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias de
Recolhimento das Contribui96es Sociais e previdencidrias IFGTS, INSS, CONTRIBUIqAO SOCIAL, IRP.J, COFINS
e PISJ sob pena, em caso de recusa ou falta de exibiqio dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer
faturas que lhes forem devidas, at6 o cumprimento desta obrigagio;
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iJ arcar com todo e qualquer dano ou prejufzo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusive por

seus empregados;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licenqas e alvar6s iunto ds reparti96es competentes, necessarios

) execugio dos servigos obieto do presente Contrato;

k) providenciar e manter empregados ffeinados, em nrimero suficiente ao bom desempenho dos servigos

obieto deste contrato;

l) comunicar ao Conmtante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos, ob,eto do

;resente Contrato, provocada por Lmpregados da Contratada, inclusive indicando o nome do responsavel;

ml reparar ou repor as instalat6es, em caso de danificagio ou extravio, dos m6veis, equipamentos e utensflios

do Contratante que lhe forem entregues para uso, ou por empr6stimo;

n) pagar os saliiiios e encargos sociais devidos pela sua condi96o de (nica empregadora do pessoal envoMdo

na-eiecugao dos servigos ora contratados, inclusive, indenizag6es decorrentes de acidentes de trabalho,

demiss6ei, etg obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislagSes trabalhistas e previdenciirias, sendo-

lhe defeso invocar a existancia deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigag6es ou transferi-las para o 

^Contratante;

o) apresentar a ART - Anotagio de Responsabilidade T6cnica;

p) Registrar a CEi da Obra;

qJ Apresentar todas as certid6es e ART solicitadas pela contabilidade quando da emissio da nota fiscal;

rl manter no canteiro um dierio de obra no qual deverd conter todo o servi9o executado no dia, sendo,

obrigatoriamente, permitido o acesso da fiscalizagio municipal, a qualquer tempo, ao mesmo.

CLAUSULA SETIMA - DO REAIUSTE E DA REVISAO

A concessao de reajustamento fica condicionada ls disposiEdes previstas na Lei Federal n.p 8.666/93.

PARAGRAFO ITNICO - A revisdo de pregos prevista acima dependerS de requerimento do interessado quando

visar recompor o preto que se tornou insuficiente, instrufdo com a documenhqao que comprove o

desequillbrio econdmico - financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela pr6pria adminisfaqdo quandot\
colimar recompor o prego que se tornou excessivo.

clAusuut oITAvA - DAS OBRIGAEoES OO COntnaTante

a) Fornecer I CONTRATADA os elementos indispenslveis ao cumprimento do contrato, at6 o prazo de 10 [dezJ

dias ap6s sua assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execugao do contrato;
cj Proceder I publicagao resumida do instrumento de conh'ato e de seus aditamentos na imprensa oficial,

condigdo indispensivel para sua validade e eficacia at6 o quinto dia dtil do mOs seguinte ao de sua assinatura,

pr., o.o.r"r no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do art 61, parigrafo rlnico, da Lei Federal n.a

8.666/93;
d; Faiilitar o acesso dos empregados da C0NTRATADA, designados para execugio do contrato, ls instalagSes

onde os mesmos ser6o executados;
el Disponibilizar a CONTRATADA normas e regulamentos internos aplicaveis aos locais e ) execuEio dos

servigos;
fJ Cumprir e fazer cumprir as obrigagSes ajustadas neste insfrumento bem como observar fielmente o

contetdo de suas cldusulas e parigrafos.

CLAUSUI.A. NONA. DO REGIME E DA FOR]IIA DE EXECUqAo

t
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O Regime de ExecugAo do presente Contrato sera o de Empreitada por prego Global.

Par6grafo rinico, O (AJ CONTRATADO [A) nio poderii transferir o presente Contrato, no todo ou em parre, ou
sub-empreitar os servigos relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por escrito da prefeitura.

cLAusuLA DECTMA - DA FrscALrzAqAo

9'1 - O acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento deste contrato, ser6o feitos pela servidora
Eliete Cabral dos Santos, a quem caberd a responsabilidade de fazer cumprix, 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 A fiscalizagio a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer form4 se relaciona direta ou
indiretamente com o obieto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

9'3 - A atuagao da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade dnica e integral exclusiva da Contratada,
no que conceme i execuEio do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou

,'-,ierceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugao do contrato ndo implica
em co-responsabilidade do Contratante.

9.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condiqdes para a mais completa fiscalizagio do Contratantg
fornecendo informaqdes e propiciando o acesso i fiscalizagSo dos servigos referentes ao objeto contratado,
bem como atendendo as observa96es e exig6ncias apresentadas pela fiscalizagio.

Panigrafo linico: A agAo ou omissSo total ou parcial da FiscalizagSo do Contratante, nio eximirii a Contratada
de total responsabilidade na execuEio dos servigos objeto do presente Contrato.

CTAUSULA DfCIMA PRIMEIRA - DAs PENALIDADES

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cldusulas contidas no presente contrato sujeitarl o
Contratado is sang6es prevista na Lei n.s 8.666/93, garantida a pr6via e ampla defesa em processo
administrativo.

S 1e - A inexecugio parcial ou total do Contrato ensejard a suspensio ou a imposigio da declaraEio de
inidoneidade para licitar e con[atar com a Prefeitura Municipal de Brumado e multa, de acordo com a'egravidade da infraqio.

S 2e - A multa serii graduada de acordo com a gravidade da infragio, nos seguintes limites m6ximos:

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

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

S 4s - As multas previstas nesta cldusula nao tem cardter compensat6rio e o seu pagamento n5o eximir6 o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

$ 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 transcrig5o.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTI.A DE D(ECUqA0
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CONTRATANTE.

S 1e - A inobservAncia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretari a aplicagio de multa de 0,07%o

[r"tu .untari.o. por cento) do valor do Conrrato por dia de atraso, at6 o limite de 2% (dois por cento]' O

atra.o superior a"25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por

descumpiimento ou cumprimento iiregular de suas cliusulas, conforme disp6em os incisos I e II do-arL 78 da

Lei ne 8.666, de 1993.

S 2s - A garantia, qualquer que seia a modalidade escolhida, assegurar6 o pagamento de:

I - Preiulzos advindos do ndo cumprimento do obieto do conrato;
II - preiulzos causados i Administragio decorrentes de culpa ou dolo durante a execuqao do contrato;

III - Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administraqao A contratada'

S 3e - O garantidor nao 6 parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo

contratante com o objetivo de apurar preiulzos e/ou aplicar sang6es a coNTRATADA.

S 4s - A garantia devera vigorar durante todo o periodo de vigancia contratual, mantendo-se vilida at6 03 ,-r
ftras) meses ap6s o t6rmino deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogaqio'

S So - Havendo opEao pela modalidade caugao em dinheiro, o valor devera ser depositado em conta-cauqao

cujos dados serio fornecidos pela CONTRATANTE'

S 6s - A garantia serd considerada extinta:

I - Com a devolugdo da ap6lice, cafta nanga ou autorizagio para o levantamento de importancias depositadas

em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaraglo da Administragao, mediante termo

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cliusulas do contrato; e

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

s 7e - o CoNTRATANTE execuara a garantia na forma prevista na legislaqdo que rege a mat6ria.

S 8e - Havendo repactuagao de pregos, acr6scimo ou supressio de servigos, a garantia ser5 acrescida ou

devolvida guardadi a proporgio de 5%o [cinco por cento) sobre o valor resultante da alteraqdo, conforme o

art. 56 54i,-da Lei8.66A/tgg3.

S 9e - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagio, inclusive indenizagio a

ierceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigio no prazo de 05 (cinco) dias, contados da

data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

CLAUSUTA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A inexecugdo, total ou parcial, deste Contrato enseiarii a sua rescisio, com as consequancias contratuais e as

prevista na Lei n.e 8.666/93.

S 1e - O Contratante podeni redcindir administrativamente o presente Contrato, nas hip6teses previstas no art.

78 da Lel n.e 8.666 /93.

S Zs - Nas hip6teses de rescisdo com base nos incisos I a XVIII do art 78 da Lei n.q 8.666/93, nio cabe A

Contratada direito a qualquer indenizaEio.

CLAUSULADfCIMA QUARTA - DISPOSIqOES GERAIS
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o CoNTRATANTE nio responder6 por quaisquer compromissos assumidos pela CoNTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados d execugio do presente Contrato,

S 1e ' A CONTRATADA deve manter-sq durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es ora assumidas, todas as condig6es de habilitagio e qualificagio exigidas no Edital.

S 2s - O presente Contrato nio poderii ser objeto de subcontratatao, cessao ou transfer|ncia, no tod.o ou em
parre.

S 3e - Na interpretagio das disposig6es deste Contrato e integraEao das omiss6es, desde que compativeis com
os preceitos de Direito Priblico, aplicar-se-6, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposig6es do Direito Privado, al6m da necess6ria invocagSo As normas prescritas na Lei Federal n.s L666/93.

S-an - a COUfnaTADA responderi por todos os danos e prejulzos decorrentes de paralisag6es na execugio do
objeto contratado, salvo na ocorrancia de caso fortuito ou forga maior, sem que haja culpa da CoNTRATADA,
apurados na forma da legislagio vigente.

S 5e - O CONTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do CONTRAT0 no seu Didrio Oficial.

..-,S 6s ' Nio se estabelece qualquer vfnculo empregatfcio entre os representantes, prepostos, empregados ou
subcontratados da C0NTRATADA e o C0NTRATANTE, respondendo a CONTRATADA por todos os encargos,
trabalhistas, previdenciiirios, 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, nao sere considerada
como rentncia do direito de exigi-la a qualquer tempo, nem tampouco, novagio pela parte credorA em relagao
) parte devedora.

CLAUSULA DfCIMA QUINTA- Do FoRo

As partes elegem o Foro da Cidade do Brumado, que prevalecer6 sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dtvidas 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 presenga das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Brumado, 05 tubro de 2022.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome an0
22 411 .815-00

CPF. E
Nome:

R.G.:
CPF: 603.44

RG: 3.217

Aimeida

6.955-49
0s2.37R.G.:

RG: tJ77.505 .86-70 SSP/BA

7n



Segunda-feha
10 de Outubro de 2022
3-AnoX-No7189 Brumado

Di:'rrio Otlcial do
riluNlctPto

PRETEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

f,STADO DA BAHIA
cNPJAIF N. 14.105.704/0001-33

Praga C€|. Zcco Leltq n' 415 - CeDtro
CEP: 46100-000 - BrumadGBA

ERU[U&D(,
Educot poto Ubodot

EXTRATO pO CON',fitETA DE nRESTAQIO DE SBRWCOS Ns 492-2022

CoNTRATO N0 475.2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO
CNPI/MF: 14.10s.704l0001-33
CONTRATADA: CONSTRUToRA BVM EIREl,l
CNPI/MFt 11.043.4A+ / 0007-72
Obreto: Contrdtagao de empresa para prestatao de servigo de payimentaqao das Ruas Beira Rio e
Nic6sl4 bem como, construqao de Prata e Campos de Futebol no Balrro Sao rorge.
Vig€nc'ta: 12 (doze) meses.
Modalldade de llcitageo: Tomada de Preg os Ne 77-2022.
Valor globat R$ 1.431.870,10 (Um miheo, quabocentos e trilta e um mll, oltocentos e setenta
reais e dez ceotaYos)
02.008.15.451.0007.1009.4.4.90.51.00 [F'onte 1.s00.0000/Despesa 1s6) - PAVIMENTAEAo,
URBANtzACAo E REFoRMA DE pRAEls E LoGRADouRos puBLIcos

02.008.27.813.0008.1038.4.4.90.51.00 (Fonre 1.500.0000/Despesa 241) - C0NSTRUGAo DE

CAMPOS DE FUTEBOL NAZONA RURAL E URBANA
Data: Brumado, 05 de outubro de 2022.

CERTIFICA9AO DIGITAL: MTZBRJE2NTNCQOEl MTZFOJ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


