
CoNTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS Ns 516-2022

O FUNDO MUNICIPAI DE SAtrDE, Pessoa Jurfdica de Direito Priblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob na

13.759.150/0001-25, com sede administrativa na Praga Cel. Zeca Leite, n0 415, 1s AndaX, Centro, Brumado-

BA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu Secretiirio

Municipal de Satde o Sr. CLIIUDIO SOARtrS FERE$ cadastrado no CPF/MF sob ne 068.994.926'07, portador

da Carteira de Identidade RG nq LL.773.437-38|SSP-BA, residente e domiciliado a Rua Jos6 Batista da Silva ne

17, baipo Monsenhor Fagundes, Brumado-B{ e a Empresa ASTEC ENGENHARIA EIRELI, inscrita no

CNPJ/MF np 2L.873.816/0001-04, situada na Travessa Moreira, ns 234 Bairro das Flores, neste ato

representada pela Sra, fuliane Lopes da Silva, portadora do documento de identidade np 1317 4487 90

SSPIBA, inscrita no CPF/MF sob o no 026.220.655-23, doravante denominada apenas CONTRATADO [AJ,

resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestagio de Servigos objeto da Tomada de Pregos Ne 27-2022,
que se regera pela Lei n.! 8.666/93, mediante as cl6usulas e condigSes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OB'ETO

Contratagao de empresa para prestagiio de servigo de reforma de Pr6dio Priblico situado na Rua Rio de

Contas, ne 218, Balrro Monsenhor Ant6nio da Silveira Fagundes, para instalagiio da Unidade Verde do
Pronto Socorro do Hospital Municipal Professor Magalhfies Neto, conforme planilha abaixo:

VALOR TOTAL

R$ 587,68

R$ 4.',I93,43

R$ 276,86

R$ 1.232,80

R$ 3.601,40

R$ 228,39

R$ 21,64

R$ 43,28

R$ 993,83

R$ 21.995,90

R$ s.03r,32
R$ 8.699,11

R$ 5.749,s4

R$ 6.779,32

R$2.156,7+

R$ 72.280,77

R$ 6.7 4s,82

R$ 26.315,94

R$ 1.519,82

R$ 401,82

R$ 3.842,80

R$ 8.624,00

R$ 1.401,40

R$ 2.250,52

R$ 16.692,09

!7,07 R$ 14.519,40

R$ 6.170,30

VALOR UNIT.UNID. QTDE.ITEM DESCRIgAo

1.0 Seryigos Inlcials
35,66 R$ 16,48m27.! Remoqao de esquadrias

m2 260,3 R$ 16,117.2 Demoligao de alvenaria
R$ 9,61m2 28,87Demoligao de piso ceramico

R$ 15,41m BODemoligeo de piso granilite
2',8,A6 R$ 16,84m21.5 Demoligao de revestimcnto ceramico
771,72 R$ 1,33m2Remogao de forro

und 2 R$ 10,82L,7 Remogao de vaso sanitArio
und 4 R$ 10,821.8

2,O

Remogao de lavat6rio
Fundagao

R$ 42,93m2 23,152.7 Esca Eeo manual
R$ 470,40m3 46,762.2 Alvelaria de concreto cicl6pico

3.0 Eslrutural
n] 7,55 R$ 666,40Concreto estrufural3.1
kg 528,5 R$ 16,463.2 Aqo CA 50

m' t83,3+ R$ 31,363.3 Forma de madeira

4.0 Alvenaria
R$ s0,18m2 IJ5,I4.1 Bloco ceramico 9x19x24cm - espessura 9cm

5.0 Revesdmento
543,26 R$ 3,972mChapisco em argamassa de cimento e areia Srossa5.1

m2 4+7,55 R$ 27,44s.2 limboqo em argamassa de cimento, areia e terra braDca

m2 237,78 R$ 28,375.3 Reboco em argamassa de cimento e areia
m2 ++7,55 R$ 5B,BOE/- Revestimento ceramico tipo A - PEI IV, com rejuntamento

6,0 Plso
97,99 R$ 15,s rm"6.1 Aterro e compactagao para regularizagao de piso

m3 L5,36 R$ 26,166.2 corte de terra para regularizaqlo de piso
R$ 33,32m2 115,336.3 Contrapiso em argamassa de cimento e areia grossa

80 R$ 107,806.4
Piso em grdnilite polido com junta de dtlatagao e aplicatao de

resina
R$ 21,56

2m

m 656.5 Rodap6 em $anilite abaulado, altura 15cm
m2 35,33 It$ 63,70Piso ceramico dpo A - PEI V, com rejuntamento6.6
m2 444,23 k$ 37,246.7

7,O
R$ 853,58m27.1

Piso de concreto desempolado com.iunta de dilata€o

Porta de vidro temperado incolor 10mm iateada

Esquadria

rm' k$773,227.2 Porta de vidro temperado incolor 1Omm 7,98
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m2 7,47 R$ 559,s8 R$ 789,01
Porta de madeira completa, com dobradiEa e fechadur4 medindo
0.90x2.10m und

Esquadria de chapa de ferro e cantoneira m2

7 R$ 980,00 R$ 980,00

5,88 R$ 318,s0 R$ 7.872,78
Plntura
Tinta acr0ica m 1.002,58 R$ 14,66 R$ 74.697,82
Verniz m2
Tinta esmalte m2

4,35 R$ 14,98 R$ 65,16

13655 R$ 17,66 R$ 2.477,47
Pintura de Ietreiro em fachada und
lnstahgao Hldrdullca
Ponto de egua und
Ponto de esgoto und
Pcdra em granito para bancada m2

3 R$ 931,00 R$ 2.793,00

10 R$ 18s,30 R$ 1.853,00

12 R$ 173,29 R$ 2.079,48
4,55 R$ 470,40 R$ 2.140,32

9.4 Vaso sanit rio completo com descarga acoplada e assento und
9.5 Chuveiro eldtrico und
9.6 Cuba inox 0 25cm com torneira metalica, v6lvula e sifio und
9.7 Cuba inox 60x50x35cm, com torneira met6lica, v6lvula e sifto und

2 R$ 735,00 R$ 1.470,00
5 R$ 105,54 R$ s2270
7 R$ 147,00 R$ 1.029,00

1 R$ 1.597,40 R$ 1.597,40
9_B Tanque de lavar und
9.9 Saboneteira metelica und

9,L0 Papeleira metilica und
9.11 Toalheiro met lico und
9.'12 Barra de apoio pintada und
9.13 Revisio geral da inslalatao hidreulica und
10.0 Instahgao El6trlca

10,1
Ponto eldtrico [rasgo em paredq eletoduto, tomada, interruptor c

fia9ao)
und

11.0 Cobertura
17.1 Estrutura metalica para cobertura, incluso pilares, trelita e perfis m2
11.2 Estrutura metelica para cobertura m2
11_3 Telha em chapa de 0,5mm em ato galvalume m2
12.O Complementares
12.7 Irorro PVC rnz

Reassentamento de forro m2

1 R$ 539,00 R$ 539,00

5 R$ s3,90 R$ 269,50
10 R$ 64,18 R$ 641,80
5 RS 23,32 R$ 116,60

2 R$ 122,50 R$ 245,00
7 R$ 4.900,00 R$ 4.900,00

110 R$ 202,55 R$ 22.280,50

170,23 R$ 88,20 R$ 9.722,29
752 R$ 68,60 R$ L0.427,20

262,23 R$ 71,54 R$ 18.759,93

s,52 R$ 95,36 R$ 526,39
777,72 R$ 17,64 R$ 3.029,14

12.3 und
13.0

6 R$ 46,02 R$ 276,72

m2 539 R$ 2,13 R$ 1.148,07

m3 58,3 R$ 27,44 R$ 1.599,7s

R$ 271.143,35

Jancla de vidro tcmperado incolor Bmm

7.4

7.5

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

9.0

9.1

9.2

Plantio de arbusto com fornecimento de muda
Seryigos Flnals

13.1 Limpeza final da obra
13.2 Bota fora de material

VALOR TOTAL

S 1s - O objeto deste contrato poderd sofrer no total ou em parte, acrdscimo ou diminuigao na execugao dos
scrvigos, bastando para isso comunicagao escrita do Contratante I Contratada, com prazo de antecedancia
mfnimo de 3 (ff6s) dias rlteis, para os decrdscimos ou acr6scimos, respeitando estes rlltimos o limite
estabelecido em lei e que possibilite o fiel cumprimento deste Contrato.

S 2s - (DA JUSTIFICATMJ - O servigo se justifica diante da necessidade de reforma do Pr6dio Priblico para
instalagao de Pronto Socorro, com a finalidade de seleg6o de pacientes que necessitarem de atendimento de
urgoncia e emerg6nci4 para encaminhamento a Unidade Vermelha do Hospital Municipal professor
Magalhies, mantendo o atendimento aos demais casos na Unidade a ser reformada.

S 3e - IDA VINCULAEAoJ - O presente Contrato vincula-se as determinag6es da Lei ne 8.666/93 e suas
alterag6es e ao Processo Administrativo na L56/2022 d,e 25 /08/2022, cuja licitagao foi realizada na
modalidade Tomada de Pregos Ne 27-2022 de 27/09/2022, tipo Menor Prego Global, com observdncia
dos dispositivos contidos na Lei ne 8.666/93, que integra ao presente contrato, independentemente de
transcrigAo.

cr.AusulA SEGUNDA - DA DorAqAo onqaururArun
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As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dotagio Orgamentiiria
consignados no Orgamento Municipal.

FUNDO MUNICIPAL DE SATDE

04.001.10.302.0003.2061.3.3.90.39.00 (Despesa 23) - GESTA0 DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR

MAGALHAES NETO

cLAusuLA TERCEIRA - DO PRE9O

0 prego global equivale a R$ 271.143,35 (Duzentos e setenta e um mil, cento e quarenta e tres reais e

Einta e cinco centavos), estabelecido para as atividades a serem desempenhadas para o fiel cumprimento do

objeto do presente Contrato, correspondente i proposta apresentada pelo(aJ CONTRATADO(Al'

$ 1e - Nos pregos computados neste Contrato, estio incluidos todos os custos com salirios, encargos sociais,
previdenci5rios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza, alugu6is,
administragao, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, sc

relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigag6es.

CLAUSUTA QUARTA. DO PAGAMENTO

Os pagamentos devidos i CONTRATADA ser6o efetuados atrav6s de ordem bancdria ou cr6dito em conta
corente, no prazo de at6 30 [trinta] dias, contado da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura e ap6s

atestada a respectiva prestagdo dos servigos relativa ao m6s da Fatura, acompanhada do Diario de Obra.

S 1s - Em havendo alguma pendOncia impeditiva do pagamento, a exempio de erro na apresentagao da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contraEgao, ou, ainda circunstAncia que impega a liquidagao
da despesa, como obrigaq6es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpl0ncia, o

pagamento ficari sobrestado at6 que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o
prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a comprovagio da regularizagio da situagao, nao acarretando
qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

S 2e - A atualizagdo monetiiria dos pagamentos devidos pela Administragio, em caso de mora, serd calculada
considerando a data do vencimento da obrigagio e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagio do

IPCA.

\-, S 3s - O pagamento relativo a esta Cliiusula Quarta ser6 realizado em Conta cujos dados foram fornecidos
pela Contratada, a saber: Banco SICCOB/756; AgGnciat 32SLi Conta Corrente:73.64a'L,.

CL{USUIA QUINTA - DO PRAZO

0 prazo para execugio dos servigos, objeto desta licitagio, serd de 06 fseisJ meses e o prazo de vig6ncia do

Contrato serii de 06 [seis) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas

hip6teses elencadas no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei np 8.666, de 1993.

S 1e - E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagio da contratada com outrem, a cessio ou
transferancia, total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisio ou incorporagio da contratada, sem o

consentimento do Contratante, nao se responsabilizando este por nenhum compromisso assumido por aqucla
com terceiros.

CLAUSUUI SEXTA - DAS OBRIGAEOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA al6m das obrigag6es contidas neste Contrato por determinaEao legal, obriga-se a:
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a) executar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificag6es e/ou norma exigid4 utilizando
fcrramentas apropriadas;

bl manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisSo, diregdo e m6o de obra para execugio
completa e eficiente dos servigos obieto deste Contrato, inclusive aquela necessdria ao manuseio e operagio
dos utensflios e equipamentos seus e da Contratada, bem como, pela conservaEio dos equipamentos e
utensilios;

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

dJ 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 serSo executados os servigos objeto deste Contrato;

e) zelar pela boa e completa execugio dos servigos conrrahdos e facilital por todos os meios ao seu alcance, a

ampla agio fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo prontamente as observagbes
c cxig6ncias que lhe forem solicitadas;

f) 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 obrigaq6es sociais e -
previdenciirias e trabalhistas dos seus empregados;

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

h) apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias de
Recolhimento das Contribuigdes Sociais e previdencidrias IFGTS, INSS, CONTR]BUIeAO SOCIAL, IRPJ, COFINS
e PISJ 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 obrigagao;

iJ arcar com todo e qualquer dano ou preiufzo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusive por
scus empregados;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaris 1'unto is reparti96es competentes, necessdrios
d cxecugio dos servigos objeto do presente Contrato;

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

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

nJ pagar os saliirios e encargos sociais devidos pela sua condiqio de rlnica empregadora do pessoal envolvido
na execugio dos servigos ora contratados, inclusive, indenizag6es decorrentes de acidentes de trabalho,
dcmiss6es, etq obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislaE6es trabalhistas e previdencierias, sendo-
lhc defeso invocar a exist6ncia deste Contrato para tentar eximir-se destas obriga96es ou transferi-las para o
Contratante;

oJ apresentar a ART - Anoagao de Responsabilidade T6cnica;

pJ Registrar a CEI da Obra;

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

I
4t8



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

CLAUSULA SfTIMA - DO REAJUSTE E DA REVISAO

A concessio de reajustamento fica condicionada )s disposi96es previstas na Lei Federaln.e 8.666/93.

PARAGRAFO fNICO - A revisio de pretos prevista acima depender6 de requerimento do interessado quando
visar recompor o prego que se tornou insuficiente, instruido com a documenhgao que comprove o

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

cLAusuLA oITAvA - DAS oBRrcAcors no coutnerauTn

a) Fornecer ) C0NTRATADA os elementos indispens6veis ao cumprimento do contrato, at6 o prazo de 10 (dez)
dias ap6s sua assinatura;
bJ Realizar o pagamento pela execugao do contrato;
cJ Proceder I publicagio resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condigio indispens6vel para sua validade e efic5cia, at6 o quinto dia ritil do mes seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do arL 61, pardgrafo rinico, da Lei Federal n.q

8.666/93;
d] Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugio do contrato, is instalaq6es
onde os mesmos serio executados;
eJ Disponibilizar a CONTRATADA normas e regulamentos internos aplicdveis aos locais e i execugio dos
serviEos;
f) Cumprir e fazer cumprir as obrigag6es ajustadas neste instrumento bem como observar fielmente o

conterido de suas cliusulas e parAgrafos.

CUTUSUUI NONA . DO Rf,GIME E DA FORMA DE EXECUCAO

0 Regime de Execug6o do presente Contrato sere o de Empreitada por Prego Global.

Parfgrafo rlnico. 0 (AJ CONTRATADO [A) ndo 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.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAEAO

\-, 9,1 - 0 acompanhamento e fiscalizag5o, para o fiel cumprimento deste contrato, serio feitos pela servidora
Eliete Cabral dos Santos, a quem caberi a responsabilidade de fazer cumpri! rigorosamente, os prazos,
condiq6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as auroridades competentes qualquer
eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

9.2 - Fica reservada tr fiscalizagio a compet6ncia 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.

9.3 - A atuagdo da Fiscalizaqao em nada restringe a responsabilidade rinica e integral exclusiva da Contratada,
no que concerne I execugio do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorrdncia de eventuais irregularidades na execugio do contrato n5o implica
em co-responsabilidade do Contratante.

9.4 - A Contratada deve permifir e oferecer condig6es para a mais completa fiscalizagao do Contratante,
fornecendo informagdes e propiciando o acesso I fiscalizagio dos servigos referentes ao objeto contratado,
bem como atendendo as observagdes e exig6ncias apresentadas pela fiscali o.
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Par6grafo linico: A aqio ou omissio total ou parcial da Fiscalizagio do Contratante, nao eximir;i a ConBatada
de total responsabilidade na execugio dos servigos obieto do presente Contrato.

CL(USULA DfCIMA PRIMEIRA - DAs PENALIDADES

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

S 1e ' A inexecugdo parcial ou total do Contrato ensejarii a suspensao ou a imposigeo da declaragSo 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 ser6 graduada de acordo com a gravidade da infragio, nos seguintes limites mdximos:

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

S 3a - A Administragio se reserva ao direito de descontar do pagamento devido d contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condiq6es estipuladas no contrato.

S 4e - As multas previstas nesta cliiusula nao t6m car6ter compensat6rio e o seu pagamento nio eximird o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.
$ 5q - Demais condig6es de aplicabilidade das infrag6es e sanE6es administrativas sao as descritas no item 31
do cdital que faz parte deste contrato independente de transcri96o.

cL(usuLA DfcIMA SEGUNDA - DA GARANTTA DE ExEcuCAo

s

CONTRATANTE.

$ 1e - A inobservAncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretare a aplicagio de multa de 0,07%
fsete cent6simos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, at6 o limite de 2o/o (d,ois por cento). O

atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Adminisfagio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6em os incisos I e II do art 78 da
Lei no 8.666, de 1993.

$ 2a - A garantia, qualquer que sela a modalidade escolhida, assegurar6 o pagamento de:
I - Prejulzos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato;
II - Prejuizos causados I Administragio decorrentes de culpa ou dolo durante a execugio do contrato;
III - Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela AdministraEao a contratada.

S 3e - 0 garantidor nio 6 parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang6es i CONTRATADA.

$ 4e - A garantia deverl vigorar durante todo o periodo de vig6ncia contratual, mantendo-se vilida at6 03
[tr6sJ meses ap6s o t6rmino deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagio.

S 5e - Havendo opgio pela modalidade cauEio em dinheiro, o valor dever6 ser depositado em conta-caugao
cuios dados serSo fornecidos pela CONTRATAN

[r
A-

5 6s - A garantia serii considerada extinta:
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I - Com a devolugio da ap6lice, carta fianga ou autorizagio para o levantamento de importAncias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio da Administragao, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cl6usulas do contrato; e

II - 0 prazo estabelecido no PARAGRAFo QUARTo poder6 ser estendido em caso de ocorrancia de sinistro.

s 7s - 0 C0NTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a mat6ria.

S 8s - Havendo repactuagao de pregos, acr6scimo ou supressio de servigos, a garantia serd acrescida ou
devolvida, guardada a proporgao de 5% [cinco por cento) sobre o valor resultante da alteragdo, conforme o
arL 56 $40, da Lei8.66617993.

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

CLAUSULA DfCIMA TERCEIRA - DA REsCIsAo

A inexecugSo, total ou parcial, deste Conffato ensejard a sua rescisio, com as consequdncias contratuais c as
prevista na Lei n.a 8.666/93.

- S 1s - O Contratante poderd rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hip6teses previstas no art.
78 da Lei n.a 8.666 /93.

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

crAusulA DECTMA eUARTA - DrsposrgoEs cERArs

O CONTRATANTE n6o responder6 por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados ) execugdo 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 condig6es de habilitaEio e qualificagio exigidas no Edital.

$ 2e - 0 presente Contrato nio poderi ser objeto de subcontrataglo, cessio ou transferencia, no todo ou cm
parte.

$ 3e - Na interpretagio das disposi96es deste Contrato e integragao das omiss6es, desde que compativeis com
os preceitos de Direito Ptiblico, aplicar-se-6, supletivamente, os principios da teoria geral dos conrratos e as
disposigSes do Direito Privado, al6m da necess6ria invocagio is normas prescritas na Lei Federal n.0 8.666/93.

S 4s - A CONTRATADA responderi por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisa96es 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 5s - O CONTRATANTE providenciari a publicagio resumida do CONTRATO no seu Diirio Qficial.

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

S 7p - A inexigencia do cumprimento de qualquer das obrigag6es aqui estabelecidas, ndo ser6 considerada
como renfncia do direito de exigi-la a qualquer tempo, nem t2mpouco, novagio pela parte credora, em relaEao
I parte devedora.

7t8



CLAUSUTA DfCIMA QUINTA- DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Brumado, que prevalecerii sobre qualquer outro, por mais privilegiado

que seia, para dirimir quaisquer drividas oriundas do presente Contrato.

Ij, por estarem assim justos 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, 14 de bro de 2022.
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2-AnoX-N"7220
Brumado

Diirio C)tlcitrl rlt,
UUNrctPIO

Extratos de Contratos

PRf,TEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

CAQAO DIGITAL: NZNB RKYWMKIOQUQ5RTFFMD

zA)J'-=:
PREFEJruRA DE

ESTADO DA BAHIA
CNPJA/IF N" 14.105.704/0001-33

Prsfa Cel. Zeca Lclte. n"415 - CeDtro
cEP: 46100-{00 - BtumadGBA

BRUM/[@&D
Edocor Poto Libeiot

CoNTRATO Nc 516-2022
d6i,iiiraierlrr, ruNDo MUNtclPAL DE sAtDE

cNPl/MF: 13.759.150/0001-25
coTiNAIANA, ASTEC ENGENHARIA EIRELI

CNPt/MF: 21.813.816/0001-04
Obleto: ContraEqao de empresa para presta9ao de servito de-rcforma de Prddio Piblico situado na

ilj'-;;;';;il, "" 
iiti, erirr" M'onr"nho, Ant6nio da silvcira Fasundes, para instalagao da

;;;;; vil;;;itonto socorro do Hospital Municipal Professor Magalhaes Neto'

vlpencia: 06 (seis) meses.

lriaufi,fuae ae r.fatagio: Tomada de PregosNa 27'2022' 
.

v;;; ;d;, Rtrtr.i+:,:s 1o,,"nto" u'setenta e um mil' cento e quarenta e tes reais e trinta e

cinco centavos)
o?.ii i.iix..dilooo:'2061.3.3.e0.3e.00 (Despesa 231 - GEsrAo Do HoSPITAL MUNIcIPAL

PROFESSOR MAGALHAES NETO

Datar Brumado, 14 de outubro de 2022'

CERTIFI
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente


