
CoNTRATO DE PRESTAEAO DE SERVICOS Ne 55L-2O22

O MUNICIPIO DE BRITMADO, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrita no CNPJ-MF sob o no
74.L05.704/0001-33, com sede ) Praga Cel. Zeca Leite, 415, Brumado, neste ato representado por seu Prefeito,
EDUARDO LIMA VASCONCELOS, cadastrado no CPF/MF sob n' !43.2L7.696-04, poftador 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 ISM CONSTRUTORA E EMPRf,ENDIMENTOS IjTDA, inscrita no CNPI/MF sob no
30.569.278/0001-45, com sede no Povoado de Lagoa Funda, No 45, Zona Rural, Brumado-BA, neste ato
representada pela Sr.e. Rosana Gongalves da Sil , portadora da C6dula de Identidade na 14.241.907-00
SSP/BA' inscrita no CPF/MF ne 031.708.175-66, doravante denominada apenas CONTRATADO [AJ, resolvem
celebrar o presente Contrato para a Prestagao de Servigos objeto da Tomada de Pregos Ne 29-2022, que se
reger6 pela Lei n.s 8.666/93, mediante as cldusulas e condig6es a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OB'ETO

Contratagao de empresa para prestagao de servigos de recuperagio de pavimentageo em
paralelepipedo, melos-ffos e rede de drenagem pluvial, nos logradouros prlblicos, os que estSo
danlffcados e os que vierem a danifica4 do Municlpio de Brumado, conforme planilha abaixo:

ITBM VALOR TOTAL

R$ 860.000,00

R$ 13.252,60
SUBTOTAL R$ A73.252,60

RECOMPOSI DE PAVIMENTA

R$ 555.904,00

2.2 R$ 256.7 61 ,60

R$ 90.300,00

R$ 13.760,00

R$ i9.878,90
R$ 936.604,50

DE REDE DE DRENAGEM PLIIVIAI
ESCAVAEAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1C CATEGORIA
EXCETO ROCHA"

1.000,00 R$ 28.380,00

ESCAV MECANIZADA EM SOLO DIi 1i CATEGORIA, COM
R$ 68.800,00

RETRO[SCAVADEIRA"

/. l. r

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID OUANT. VAIOR UNTT.
1.0 DE PAVIMENT

L.L

SERVIqO DE RECUPERAqAO DE PAVIMENTAEAO EM
PARALELEPfPEDOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA,
COM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E COMPACTAEAO COM
COMPACTADOR TIPO SAPINHO, COM FORNECIMENTO DE AREIA E
CIMENTO PELA CONTRATADA, DOS LOGRADOUROS PUBLICOS

QUE ESTAO DANIFICADOS E OS QUE VIEREM A DANIFICAR

M2 50.000,00 R$ 17,2000

COLEIA E CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 1.000 0 R$ 13,2526'1.2

2.O

SERVICo DE RXCOMPOSIqAO DE PAVIMENTAEAO EM
PAXALELEPIPEDOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA,
COM RE]UNTAMENTO COM ARCAMASSA E COMPACTAmO COM
COMPACTADOR TIPO SAPINHO, COM FORNECIMENTO DE ARXIA,
CIMENTO E PARALELEPIPEDO PELA CONTRATADA, DOS

LOGRADOUROS PIiBLICOS QUE ESTAO DANIFICADOS E OS QUE
VIEREM A DANIFICAR

2,L M2 10.000,00 R$ 55,5904

SERVIqO DE RXCOMPOSIEAO DE PAVIMENTA9AO ASFALTICA
COM PARALELEPIPEDOS, COM ESCAVAEAO ESQUADREJADA E
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM REJUNTAMENTO
coM ARCAMASSA E CoMPACTAqAO COM COMPAmADOR TrpO
SAPINHO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, CIMENTO E
PARALELEPfPEDO PELA CONTRATADA, DOS LOORADOUROS
PI]BIICOS QUE EsTAo DANIFICADoS E os QUE VIEREM A
DANIFICAR

M2 4.000,00 R$ 64,1904

2,3

SERVIqO DE RECUPERAEAO DE MEIO FIO PRE MOLDADO EM
CONCRETO COM FORNECIMENTO DO MEIO FIO E DAARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO PELA CONTRATADA, DOS LOGRADOUROS
PIJBLICoS QUE EsTAo DANIFICADoS E os QUE vIERxM A
DANIFICAR

M 3.000,00 R$ 30.1000

)n-

SERVIEO DE RECUPERAqAO DE MEIO FIO EM PEDRA COM
FORNECIMENTO DO MEIO FIO POR CONTA DA CONTRATANTE E
DA ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO PELA CONTRATADA, DOS
LOGRADOUROS POBLICOS QUE ESTAO DANIFICADOS E OS QUE
VIEREM A DANIFICAR

M 1.000,00 R$ 13,7600

M3COLITA E CARGA MANUAL DE ENTULHO2.5

3.0

1.500 00 P.$ 13 526
SUBTOTAI

3.1 R$ 28,3800

3.2

M3

M3 R$ 13,76005.000,00
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3,4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.74
3.15
3.76
3.77

3.18

SUBTOTAI
TOTAI

S 1s - 0 objeto deste contrato poder6 sofrer no total ou em parte, acr6scimo ou diminuigao na execugao dos
servigos, bastando para isso comunicagio escrita do Contratante a Contratada, com prazo de antecedAncia
mfnimo de 3 (tr6s) dias tteis, para os decr6scimos ou acr6scimos, respeitando estes fltimos o limite
estabelecido em lei e que possibilite o fiel cumprimento deste Contrato.

S 2e - (DA ,USTIFICATIVA) - Os servigos se justificam diante da necessidade de recuperagSo da pavimentagAo
em paralelepipedos, meios-fios e rede de drenagem pluvial dos logradouros priblicos, que em decorrencia das
diversas condig6es climdticas e pelo tempo de uso, acabam sofrendo danos, necessitando eventualmente de
recuperagio em sua estrutura, a fim de proporcionar melhores condig6es de vida i comunidade em geral,
melhorando as condig6es de trdfego e eliminando o acrimulo de dgua no perfodo chuvoso, bem como
diminuindo os riscos de acidentes.

S 3s - (DA VINCULAq.AOJ - O presente Contrato vincula-se As determinag5es da Lei nq 8.666/93 e suas
alterag6es e ao Processo Administrativo rP 779 /2022 d,e 75/09 /2022, cuja licitagio foi realizada na
modalidade Tomada de Pregos Ns 29-2022 de 28109 /2022, tipo Menor Prego Global, com observincia
dos dispositivos contidos na Lei nq 8.666/93, que integra ao presente contrato, independentemenG de
transcri96o.

CL{USULA SEGUNDA. DA DoTAEA0 0REAMENTTRIA

As despesas para o pagamento deste conffato comerio por conta dos recursos da Dotagdo Orgamentdria
consignados no Orgamento Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
02.008.15.451.0007.1009.3.3.90.39.00 (Despesa 1551 - PAVIMENTAEAO, URBANTZAiAO E REFORMA DE
PRAEAS E LOGRADOUROS PTTBLICOS E$ 1.S09.857,10)

02.008.15.512.0007.1011.3.3.90.39.00
GALERIAS PLWIAIS (R$ 7 22.842,7 3)

[Despesa 158) - CONSTRUGO, REFORMA E AMPLLAEAO DE

t,

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, DIAME"TRO 2OOMM,
COM REDE EM USO.

M 800 R$ 30,1000 R$ 24.080,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRXTO, DIAMMRO 3OOMM,
COM RXDE EM USO.

M 1.200,00 R$ 38,7000 R$ 46.440,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, DIAML"TRO 4OOMM,
COM REDE EM USO.

M 3.000,00 R$ 51,6000 R$ 154.800,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCR"ETO, DIAMMRO 6OOMM,
COM REDE EM USO.

M 300 R$ 63,6400 R$ 19.092,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, DIAMETRO 8OOMM,
COM REDE EM USO.

M 300 R$ 81,7000 R$ 24.510,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, DIAMETRO IOOOMM,
COM R.EDE EM USO.

M 300 R$ 111,8000 R$ 33.s40,00

MANUTENEAO E DESENTUPIMENTO DE REDE DE DRENACEM
PLUYIAL.

M 500 R$ 21,5000 R$ 10.750,00

LIGAEoES DOMICILIARES DE REDE DE AGUA SERVIDA COM
DIAMMRO DE lOOMM COM 4 METROS, TUBO BRANCO.

UND 300 R$ 51,6000 R$ 15.480,00

LASTRO DE CONCRETO CICL6PICO. M3 80 R$ 326,8000 R$ 26.144,00
LAJE PR6-MOLDADA DE CONCRETO. M2 200 R$ 94.6000 R$ 18.920,00
REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE E COM SAPINHO
vlBRAT6RIO.

M3 3.000,00 R$ 12,9000 R$ 38.700,00

COLTTA E CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 280 R$ 13,2526 P$ 3.710,73
CONCRETO ESTRUTURAI FCK 2O MPA. M3 50 R$ 516,0000 R$ 25.800.00
ACO CA s0 A" KG 1.800,00 R$ 14,6200 R$ 26.316,00
FORMA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1.300,00 R$ 2s.8000 R$ 33.540.00
POEO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIIOLO MACIEO COM
DIAMERO DE 40 A 60CM E TAMPA DE CONCRE-TO ARMADO.

UND 90 R$ 1.3760000 R$ 123.840,00

R$ 722,A42,73
R$ 2.532.699,83
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cLAusuLA TERCETRA - Do PRESo

O prego global equivale a R$ 2.532.699,83 (Dots milh6es, quinhentos e tdnta e dois mil, seiscentos e
noverta e nove reais e oitenta e tres centavosJ, estabelecido para as atividades a serem desempenhadas
para o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, correspondente I proposta apresentada pelo(al
CONTRATADO(A).

$ 1e - Nos pregos computados neste Contrato, estSo incluldos todos os custos com salArios, encargos sociais,
previdenci6rios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza alugu6is,
administragSo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, sc
relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obriga96es.

CLAUSUTA QUARTA. DO PAGAMENTO

Os pagamentos devidos d CONTRATADA serio 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 prestagdo dos servigos relativa ao mds da Fatura, acompanhada do Didrio de Obra.

S 10 - Em havendo alguma pend6ncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresenhgao da nota
,,--riscal/fatura ou dos documentos pertinentes i contrataElo, ou, ainda, circunstlncia que impega a liquidagio

da despesa, como obrigag6es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpl6ncia, 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 situagio, nio acarretando
qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

S 2s - A atualizagio monet{ria dos pagamentos devidos pela AdministraEao, 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.

$ 3e - O pagamento relativo a esta Cliiusula Quarta ser6 realizado em Conta cujos dados foram fornecidos
pela Contratada, a saber: ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENToS LrDA - BANCO ITAf - AGENCIA 6783
- CONTA CORRENTE 99768-4

CLAUSULA QUINTA. DO PRAZO

O prazo para execugio dos servigos, objeto desta licitagSo, serii de 12 (dozeJ meses e o prazo de vig6ncia do
Contrato sera de 12 (dozeJ meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas

vhip6teses elencadas no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei na 8.666, de 1993.

S 1s - E vedada a subcontratatao parcial do objeto, a associagio da contratada com outrem, a cessio ou
transferdnciA total ou parcial do contrato, bem como a fus6o, cisdo ou incorporagio da conEatada, sem o
consentimento do Contratante, nao se responsabilizando este por nenhum compromisso assumido por aquela
com tetceiros.

cLAusuLA sExTA - DAs OBRIGAqoES DA CONTRATADA

A CONTRATADA al6m das obrigagSes contidas neste Contrato por determinagao legal, obriga-se a:

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

b] manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisio, diregio e mdo de obra para execugeo
completa e eficiente dos servigos objeto deste Contrato, inclusive aquela necessdria ao manuseio e operagSo
dos utensflios e equipamentos seus e da Contratada, bem como, pela conservagio dos equipamentos e
utensflios;

f). t
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c) manter todos os seus empregados com a Carteira de Sarlde, devidamente atualizada;

dJ respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, identificagAo,
disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratad4 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 facilitax, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla agio fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratantq atendendo prontamente as observag6es
e exig6ncias que lhe forem solicitadas;

fJ 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
previdenci{rias e rabalhistas dos seus empregados;

gJ observar e respeitar as Legislag6es Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestaEio dos seus servigos;

h) apresental sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias de
Recolhimento das Conrribuig6es Sociais e previdenciiirias IFGTS, INSS, CONTRIBUICAO SOCIAI" IRPJ, C0FINS ,-.
e PIS) sob pen4 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 obrigagio;

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

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvanis junto ds repartig6es competentes, necessdrios
i execugdo dos servigos objeto do presente Contrato;

kl providenciar e manter empregados treinados, em nrimero suficiente ao bom desempenho dos servigos
obieto deste Contrato;

l) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos, obieto do
presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do respons6vel;

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

n) pagar os saldrios e encargos sociais devidos pela sua condigio de rinica empregadora do pessoal envolvido
na execugio dos servigos ora contratados, inclusive, indenizag6es decorrentes de acidentes de trabalho,
dcmiss6es, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislag6es trabalhistas e previdenci6rias, sendo-
lhe defeso invocar a exist6ncia deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigag6es ou ffansferi-las para o
C o ntratante;

o) apresentar a ART - Anotagao de Responsabilidade T6cnica;

pl Registrar a CEI da obra;

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

r) manter no canteiro um didrio de obra no qual dever6 conter todo o serviEo executado no dia, sendo,
obrigatoriamente, permitido o acesso da fiscalizagio municipal, a qualquer tempo, ao mesmo.

cr.riusulA SETIMA - Do REAfusrE E DA REusAo

A concessio de reajustamento fica condicionada As disposig6es previstas na Lei Federal n.e 8.666/93.
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panACnefO fnICO - A revisio de pretos prevista acima dependeri de requerimento do interessado quando
visar recompor o prego que se tornou insuficiente, instruido 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.

cLAusuLA oITAVA - DAS OBRIGAGoTS nO COtrnaraNrr

al Fornecer i CONTRATADA os elementos indispens6veis ao cumprimento do contrato, at6 o prazo de 10 (dez)
dias ap6s sua assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execugao do contrato;
c] Proceder ) publicagio resumida do instrumento de conffato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condigio indispens6vel para sua validade e eficicia, at6 o quinto dia itil do mds seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do arL 61, parAgrafo dnico, da Lei Federal n.0
8.666/93;
d) Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugio do contrato, as instalag6es
onde os mesmos serio executados;
eJ Disponibilizar a CONTRATADA nonnas e regulamentos internos aplic6veis aos locais e i execuEio dos
servigos;

r-,r] Cumprir e fazer cumprir as obrigag6es ajustadas neste instrumento bem como observar fielmente o

contefdo de suas cl6usulas e paragrafos.

cLAusuLA NoNA - DO REGIME E DA FORMA DE EXICUqAO

O Regime de Execugio do presente Contrato sere o de Empreitada por Prego Global.

Pardgrafo finico, O (A) CONTRATADO [A) n5o 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.

cLAusuLADfcrMA - DA FrscArrzACAo

9.1 - O acompanhamento e fiscalizagdo, para o fiel cumprimento deste contrato, serio feitos pelo servidor
Gilton Lelis Silva, a quem caberd a responsabilidade de fazer cumpri4 rigorosamente, os prazos, condiE6es 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 i fiscalizagdo a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
Vou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer form4 se relaciona direta ou

indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, 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 A execugao do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugio do contrato nio implica
em co-responsabilidade do Contratante.

9.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condiE6es para a mais completa fiscalizagio do Contratante,
fornecendo informag6es e propiciando o acesso i fiscalizagio dos servigos referentes ao obieto contratado,
bem como atendendo as observagSes e exig6ncias apresentadas pela fiscalizagio.

Paragrafo 0nico: A agao ou omissao total ou parcial da Fiscalizagio do Contratante, nao eximird a Contratada
de total responsabilidade na execugio dos servigos objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DfCIMA PRIMEIRA - DAs PENAIIDADES

-4
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cldusulas contidas no presente contrato sujeitarii o
Contratado As sang6es prevista na Lei n.o 8.666193, garantida a pr6via e ampla defesa em processo
administrativo.

S 1e - A inexecugio parcial ou total do Contrato ensejard a suspensao ou a imposigao da declaraqio de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Brumado e multa, de acordo com a
gravidade da infragio.

S 2e - A multa ser5 graduada de acordo com a gravidade da infragio, nos seguintes limites mdximos:

I - 0,370 [zero virgula tres por cento) ao dia, sobre o valor da parte do servigo nio realizado;

S 3e - A Administragio se reserva ao direito de descontar do pagamento devido i contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virfude do descumprimento das condigdes estipuladas no contrato.
S 4s - As multas previstas nesta cldusula n6o t6m cardter compensat6rio e o seu pagamento nao eximird o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

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

CLAUSULA DfCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE ExEcUgAo

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

CONTRATANTE.

S 1s - A inobservnncia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07%
fsete cent6simos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, at6 o limite de Zo/o (dois por cento]. O

atraso superior a 25 [vinte e cinco) dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cl6usulas, conforme dispdem os incisos I e II do art 78 da
Lei ns 8.666, de 1993.

S 2s - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurarA o pagamento de:
I - Prejuizos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato;
II - Prejuizos causados i Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugio do contrato;
Ill - Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administraq6o ) contratada.

S 3s - O garantidor n6o 6 parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejulzos e/ou aplicar sangoes e CONTRATADA.

S 4s - A garantia deverd vigorar durante todo o periodo de vig6ncia contratual mantendo-se vdlida at6 03

[tr6s) meses ap6s o t6rmino deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagio.

S 5s - Havendo opgio pela modalidade caugio em dinheiro, o valor devere ser depositado em conta-caugao
cujos dados serio fornecidos pela CONTRATANTE.

S 6e - A garantia ser6 considerada extinta:

I - Com a devolugio da ap6lice, carta fianga ou autorizagio para o levantamento de importAncias depositadas
em dinheiro a dtulo de garantia, acompanhada de declaragio da Administragio, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cl6usulas do contrato; e

ll - o prazo estabelecido no PARAGRAFO QUARTO poder6 ser estendido em caso de ocorrdncia de sinistro.

/?
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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%o [cinco por cento] sobre o valor resultante da alteragio, conforme o
arl 56 $4e, da Lei8.666/7993.

S 9s - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagio, inclusive indenizagio a
terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigio no prazo de 05 [cinco) dias, contados da
data em que for notificad4 pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DfCIMA TERCEIRA - DA REscIsAo

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

S 1e - O Contratante poder, rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hip6teses previstas no art.
78 da Lei n.e 8.666193.

...,,S 2e - Nas hip6teses de rescisdo com base nos incisos I a XVIII do art. 7B da Lei n.s 8.666/93, nio cabe d
Contratada direito a qualquer indenizagao.

CTAUSULA DfCIMA QUARTA - DIsPosIcoEs GERAIS

O CONTRATANTE ndo responderd 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 condig6es de habilitagio e qualificaEdo exigidas no Edital.

S 2e - O presente Contrato nio poderS ser objeto de subcontratagao, cessio ou transferencia, no todo ou em
parte.

S 3s - Na interpretagio das disposig6es deste Contrato e integragio das omiss6es, desde que compatlveis 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 necessSria invocagdo )s normas prescritas na Lei Federal n.a B .666/93.

vS 4s - A CONTRATADA responder6 por todos os danos e prejulzos decorrentes de paralisag6es na execugSo do
objeto contratado, salvo na ocorr6ncia de caso fortuito ou forEa maior, sem que haja culpa da CONTRATAD&
apurados na forma da legislagio vigente.

S 5s - O CONTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do CONTRATO no seu Diirio Oficial.

S 6s - Nao se estabelece qualquer vlnculo empregatlcio entre os representantes, prepostos, empregados ou
subcontratados da C0NTPATADA e o CONTRATANTE, respondendo a CONTRATADA por todos os encargos,
trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e por qualquer reclamagio trabalhista que venha a ser proposta por tais
pessoas contra o CONTRATANTE.

S 7e - A inexigencia do cumprimento de qualquer das obrigag6es aqui estabelecidas, ndo ser6 considerada
como ren(ncia do direito de exigi-la a qualquer tempo, nem tampouco, novagio pela parte credora, cm relaEdo
A parte devedora.

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

E, por estarem assim justos 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.

Ilrumado, ovembro de 2022.

illv"-
CONTRIfADA

TESTEMUNHAS:

Nome
R.G.:

CPF:603 446

RG. 3,217.082'37

,li
nm Aimelda $RD-

0amllna Oulmar{s lrbrantss Rio'

RG 15 761 3'15-13

cPF 045.138.37t35

Nome:
R.G.:

Vidor Matios de Dotlza Carvalho
Assesso, Jundro . o,qEBA io 72 gl9

S€setd6 Munapal do ,q$alum
?., ,. tJ x' 3a) le 1ii\rm,
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Diiirio Oficinl tlo
HUNICIFIO

Ertratos de Contratos

PREFEITURA MTIMCIPAL DE BRUMAI'O

PRETETURADE

BRUIUIADO
Educot poto Libedot

ESTADO DA AAI|IA
cNPJnrF N. r4105.7Ml000r-3

Pragt CeL Zels latte, !" 415 - Centro
CEPr 46100-000 - Bruusdo-BA

EXIRATO DO CONTRATO DE PRES|AqAO DE SERWqOS Ne 557-2022

CoNTBATO No 551-ZOZ2
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO
CNPJ/MF: 14.105.704l0001-33
CONTRATADA: ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENToS LTDA
cNPr/Mr: 30.569.278l0001-4s
Obleto! Contratagao de empresa para prestagao de servigos de recuperagao de pavimentatao em
paraleleplpedo, meios-fios e rede de drenagem pluvial, nos logradouros prlblicos, os que estio
danificados e os que vierem a danificar, do Munictpio de Brumado.
Vigtrcia: 12 [doze) meses.
Modalldade de Llcltag6o: Tomada de Preqos Ne 29-2022.
Valor global R$ 2.532.699,83 (Dois milhdes, quinhentos e trinta e dois mil, seiscertos e roventa e
nove reais e oitenta e tres centavos)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
02.008.15.451.0007.1009.3.3.90.39.00 [Despesa 155J - PAVIMENTAEjo, URBANUAq.AO E
REFoRMA DE pRAgAs E LoGRADouRos pUBLIcos (R$ 1.809.8s7,10)
02.008.15.512.0007.1011.3.3.90.39.00 (Despesa 1581 - CONSTRUEAo, REFoRMA E AMPLLAq.AO
DE GALERTAS PLUU AIS W 722,842,73)
Data: Brumado-BA,08 de novembro de 2022

CERTIFICAQAO DIGITAL: MKQWQONENDM5RJFCQZIl OE

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


