
CoNTRATO DE PRESTAEAO DE SERVTqOS Ns 573-2022

0 MUNICiPIO DE BRUMADO, pessoa juridica de direito priblico intcrno, inscrita no CNPJ-MI; sob o no
74.705.704/000L-33, com sede i Praga Cel. Zeca Leite,415, Ilrumado, neste ato represcntado por scu
Prefeito, EDUARDO IIMA VASCONCELOS, cadastrado no CPI:/MI; sob n" 143.217.696-04, portador
Carteira de Identidade RG n" 04.000.13 0-02/SSP-BA residentc c domiciliado na Vila dc Catiboaba, ca.-a
16, Brumado-Ba, e a Empresa ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMINTOS LTDA, CNP.f/Ml; n"
30.569.278/0001-45, situado i Rua Donatila Caires dos Santos, no27, Bairro Feliciano l,crcira Santos,
Brumado- Ba, neste ato representada pelo Sr.a. Rosana Gongalves da Silva, portador de documcnto dc
identidade ne L4.24L.901-00 SSP/BA, inscrita no CPF/MF no 03L.708.L75-66, doravante denominada
apenas CONTRATADO (A], resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestagao de Servigos ob,eto da
Tomada de Pregos Ns 32-2O22, que se regeri pela Lei n.p 8.666/93, mediante as cldusulas c condig6cs
a seguir ajustadas:

cLAusuLA PRTMETRA - Do oBIETo

Contrahgao de empresa para servigos com refroescavadeira, p6 carregadeira, motoniveladora,
caminhio basculante, caminhio pipa, caminhio munck e escavadeira hidr6ulica, para
recuperaqSo de estradas vicinais no municlpio de Brumado, conforme planilha abaixo:

DESCRTqAo DOS SERVTqOS UNID QUANT
VALOR

UNITiRIO
VAI,OR'TO1'AI,

Manutengao de Estradas Vicinais

CAMINHtrO BASCULANTE 12M3, MOTOR 6 CII,INDROS COM AR
CONDICIONADO.

dirria l{$ 828.000,00

CAMINHAO BASCULANTE 7M3, MOTOR 6 CILINDROS COM AR
CONDIClONADO.

R$ 92.000,00

2.400 n$ 288.000,00

dieria 350 lt$ 322.000.00

di6ria 100 ll$ 50.000,00

300 Its u9.700,00

h 800 It$ 23r.200.0o

PA CARREGADEIRA, MoToR 6 CII,INDIIOS COM AR
CONDICIONADO.

h 300 R$ 69.000,00

RTTROESCAVADIiIRA, MOTOR 4 CILINDROS 4X4 COM AR
CONDICIONADO.

h 6.200 t{$ 1.0t}3.760,00

TOTAI, R$ 3.061.660,00

Valor total por extenso: (Trts milhoes sesscnta e um mil seiscentos c scsscnta reais)

S 1s - 0 obieto deste contrato poder6 sofrer no total ou em partc, acr6scimo ou diminuigao na cxccuqio
dos servigos, bastando para isso comunicagio escrita do Contratantc i Contratada, com prazo cic

antecedancia minimo de 3 (trosJ dias tlteis, para os dccr6scimos ou acr6scimos, respeitando cstos
fltimos o limite estabelecido em lei e que possibilite o ficl cumprimcnto deste Contrato.

S 2s - (DA JUSTIFICATIVA) - Os servigos se justificam pela neccssidade de recuperagio das cstradas
vicinais, devido as mesmas deteriorarem-se com os agentes da natureza [chuvas, sol c vclltos), con]o
tamb6m com a sua utilizagdo normal por diversos veiculos, com o intuito de mclhorar a sua
trafegabilidade.

S 3s - IDA VINCULAqAO] - O presente Contrato vincula-se )s detcrminag6cs da l,ei nq 8.666/93 o suas
alterag6es e ao Processo Administrativo ns \79 /2022 d,e 20/70/2022, cuja licitagio foi rcalizada na
modalidade Tomada de Pregos Ne 32-2022 de 04/77/2022, tipo Menor Prego Global, conr
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1.0

7.7 900

7.2 didria 200

R$ 920,00

R$ 460,00

1.3
CAMINHAO MUNCK CAPACIDADts Dts A1'11 6T, ALCANCE DI]
AT6 15M.

h R$ 120,00

1.4 R$ 920,00

1.5

CAMINIdO PIPA 16.000I,, MOTOR 6 CII,INDROS COM AR
CONDICIONADO.

CAMINHAO PIPA B.OOOL, MOTOR 6 CII,INDROS COM AR
CONDICIONADO.

l-r,

R$ 500,00

R$ 299,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2O'I, MOTOR 6 CII,INDROS COM
AR CONDICIONADO.

MOTONIVELADORA, MOTOR 6
ESCARIFICADOR E AR CONDICIONADO

CILINDROS COM
R$ 299,00

1.8

1.9

R$ 230,00

l{$ 174,80

4-



observancia dos dispositivos contidos na Lei ne 8.666/93, que integra ao presente contrato,
indcpcndcntemcnte de transcrigao.

cLAusuLA SEGUNDA - DA DorAqAo oRqaurnlhn

As tJcspesas para o pagamento dcste contrato correrio por conm dos recursos da Dotagio 0rgamentdria
consignados no Orgamento Municipal.

I' RI]I;t.;ITURA MUNICIPAL
02.008.26.782.0007.1007.3.3.90.39.00 (Fonte 1.500.0000/Despesa 153)
IIIJCUPIiRAEAO DE ESTRADAS VICINAIS

CONSTRUgAO E

cL(usuLA TERCEIRA - DO PRECO

O prcgo global equivale a R$ R$ 3.061.650,00 [Tres milhoes sessenta e um mil selscentos e sessenta

rcais), estabelecido para as atividadcs a serem desempenhadas para o fiel cumprimento do ob,eto do

prcscntc Contrato, correspondente i proposta apresentada pelo(aJ CONTRATADO(AJ.

S 1a - Nos pregos computados ncstc Contrato, estao incluidos todos os custos com sal6rios, encargos

sociais, prcvidenciarios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer naturezA

alugu6is, administragio, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou

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

CLTUSULA QUARTA. DO PAGAMENTO

Os pagamcntos devidos i CON'l'ttA'lAl)n serao efetuados arav6s de ordem banciria ou cr6dito em conta

corrcntc, no prazo de at6 0B [oito) dias, contado da data da apresentaqio da Nota Fiscal/Fatura e ap6s

atcstada a respecfiva prestagao dos servigos relativa ao m6s da Fatura, acompanhada do Di6rio de Obra.

{i 1p - lim havendo alguma pendancia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentaqao da

nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contratageo, ou, ainda, circunstAncia que impega a

liquidagio da despesa, como obriga96es financeiras pendcntes, decorrentes de penalidade imposta ou

inadimpl6ncia, o pagamento ficar6 sobrestado at6 que a CONTRATADA providencie as medidas

sancadoras. Nesta hip6tcse, o prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a comprovagio da regularizaqio
da situagao, neo acarretando qualquer 6nus para o C0NTRATANTE.

S 2e - A atualizagao monet6ria dos pagamentos devidos pela Administragio, em caso de mora, serd

calculada considerando a data do vencimcnto da obrigagao c do seu efetivo pagamento, de acordo com

a variagSo do IPCA.

g 3q - O pagamento relativo a esta Cl6usula Quarta ser5 realizado em Conta cujos dados foram fornecidos
pcla Contratada, a saber: Banco Itarl Agdncia:6783 Conta Corrente: 99768'4,

CLAUSULA QUINTA. DO PRAZO

o prazo para execugio dos servigos, obieto desta licitagio, ser6 de 12 [doze) meses e o prazo de vigdncia
do Contrato ser6 de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hip6tcscs elencadas no pariigrafo primeiro do artigo 57 da Lei ne 8.666, de L993.

S 1s . li vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associaqio da contratada com ouffem, a cessao ou
transfc16ncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusio, cisao ou incorporagio da contratada, sem
o consentimento do Contratante, nio se responsabilizarrdo este por nenhum compromisso assumido
por aqucla com terceiros.

CLAUSULA SEXTA. DAS OBRIGAqOES DA CONTRATADA

A CoNTIIA'1'ADA al6m das obriga96es contidas neste Contrato por determinagao legal, obriga-se a:

o



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

bJ manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisao, dircEio e mio de obra para cxccugio
completa e eficiente dos servigos objeto deste Contrato, inclusive aquela necessiiria ao manuscio c
operagio dos utensflios e equipamentos seus e da Contratada, bem como, pela conservagio dos
equipamentos e utensilios;

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

dJ respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho,
idenrificagio, disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratada, bem como atentar para as rcgras
de cortesia no local onde serio executados os serviqos objeto destc Contrato;

eJ zelar pela boa e completa execugio dos servigos contratados c facilitar, por todos os mcios ao scu
alcancg a ampla agio fiscalizadora dos prcpostos designados pclo Contratante, atendendo prontamcntc
as observaq6es e exig6ncias 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 prcscnte Contrato, inclusive as obrigag6cs
sociais e previdenciArias e trabalhistas dos seus empregados;

gJ observar e respeitar as LegislaE6es Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestagao dos scus
serviEos;

hl apresentaq sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus emprcgados, Guias
de Recolhimento das Contribuig6es Sociais e prcvidenci6rias (FG]'S, INSS, CONTRIBUIqio SOCIAL, lRP.l,

COFINS e PlSl sob pena, em caso de recusa ou falta de exibigio dos mesmos, de ser sustado o pagamcnto
de quaisquer faturas que lhes forem devidas, at6 o cumprimento dcsta obrigagdo;

i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo matcrial causado ao Contratante e/ou a tcrcciros,
inclusive por seus empregados;

j) providenciar e manter atualizadas todas as Iicengas e alvaris junto is repartig6es competcntcs,
necessiirios i execugio dos servigos objeto do presente Contrato;

kJ providenciar e manter empregados treinados, em ndmcro suficiente ao bom descmpcnho dos
servigos obieto 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 nomc do
responsdvel;

m] reparar ou repor as instalag6es, em caso de danificagio ou cxtrayio, dos m6veis, equipamcntos o

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

n) pagar os sal6rios e encargos sociais devidos pela sua condigio de tnica empregadora do pcssoa)
envolvido na execuqSo dos servigos ora contratados, inclusivc, indcnizag6es decorrentes dc acidcntcs dc
trabalho, demiss6es, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimcnto das legislagdes trabalhjstas c
previdencidrias, sendo-lhe defeso invocar a existdncia deste Contrato para tentar eximir-sc destzrs
obriga96es ou transferi-las para o Contratante;

o] apresentar a ART - Anougao de Responsabilidade T6cnica;

pl Registrar a CEI da Obra;
qJ Apresentar todas as certid6es e ART solicitadas pela contabilidadc quando da emissio da nota fiscal;

L <-. la,h-



r) manter no canteiro um di6rio de obra no qual devere conter todo o servigo executado no dia, sendo,
obrigatoriamente, permitido o accsso da fiscalizagao municipal, a qualquer tempo, ao mesmo;

s) I)cvcr6 indicar pessoa responsiivcl pelo acompanhamento dos servigos com poderes para dirimir
cvcntuais drividas, solucionar qucstoes nao previstas no contrato e apresentar solug6es pr6tico para
tlualqucr problcma envolvendo o objcto do presente projeto bdsico;

tl l.'orncccr e efetuar a manutengeo da miquina ou veiculo qualificada para o trabalho proposto, nos
tcrmos da proposta, bem como assume os riscos e as dcspesas decorrentes da disponibilidade dos
mcsmos. Responsabilizar6, tamb6m pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados ao municipio ou a
tcrcciros;

rr) l)isponibilizar operador ou motorista para conduzir a m6quina ou veiculo, bem como abastecimento
c transporte para os locais que a administraEio municipal esteja executando os servigos, conforme ser6
dctcrminado pela Secretaria Municipal;

v) A cscolha do motorista ficara por conta do contratado, sendo que caso ocorrer imprevisto com o

mcsmo, a contratada dever6 substitui-lo imediatamente;

xJ Mantcr planilha de controlc para cada maquina c vciculo, onde deverao constar os hor6rios de

aprcscntagao e de dispensa de cada m6quina, assim como todas as ocorr6ncias e horas paradas,
dcvidamcntc aprovadas pelo encarregado da Secretaria Municipal;

rv] Itcsponsabilizari pela seguranqa do trabalho de seus funcion6rios e pelos atos por eles praticados,
rcsponsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante a
IocomogSo e transporte das m5quinas aos locais de trabalho, bem como durante a execugio dos
scrvigos;

y) n contratada se obriga a afastar ou subsfifuir, dentro de 12 (dozel horas, qualquer funcionirio de seu
quadro, que por solicitaEio da Prefcitura devidamente justificada por escrito, nio deva continuar a

participar da prestagao dos scrvigos;

z) Mantcr os veiculos e mdquinas no municipio de Brumado durante toda a vigOncia contratual.

CLAUSULA SfTIMA - Do REAIUSTE E DA REVISAO

A conccssio de reaiustamento fica condicionada is disposi96es previstas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PARI1GRAFO tiUtCO - A revisio dc preqos prevista acima dependeri de requerimento do interessado
quando visar recompor o prego quc se tornou insuficientc, instruido com a documentagio que comprove
o dcscquilibrio econ6mico - financciro do contrato, devendo ser instaurada pela pr6pria administragao
quando colimar recompor o prcgo quc sc tornou excessivo.

CU{USULA OITAVA _ DAS OBRIGAEOES DO CONTRATANTE

al l:ornocer i CONTRATADA os elemcntos indispens5veis ao cumprimento do conffato, at6 o prazo de
10 (dczJ dias ap6s sua assinatura;
bJ Rcalizar o pagamento pela execugio do contrato;
c) Proceder d publicagio resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condigio indispensdvel para sua validade e efic5cia, at6 o quinto dia dtil do m6s seguinte ao de
sua assinarura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do art. 61, partrgrafo rinico,
da Lei Federal n.a A.666/93;
d) I;acilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugao do contrato, is
instalag6cs onde os mesmos serSo cxecutados;
c) Disponibilizar a CONTRATADA normas e regulamentos internos aplic6veis aos locais e i execugdo
dos scrvigos;



fJ Cumprir e fazer cumprir as obrigag6es ajustadas neste instrumento bem como observar fielmentc o
conterldo de suas cldusulas e par6grafos.

cLAusuLA NoNA - Do REGIME E DA F0RMA DE EXECUCA0

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

Parlgrafo rlnico. O (AJ CONTRATADO (A) nio poder6 transfcrir o presente Contrato, no todo ou cm
parte, ou sub-empreitar os servigos relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por cscrito da
Prefeitura.

CLAUSULA DfCIMA - DA FISCALIZAqA0

9,1 - 0 acompanhamento e fiscalizagSo, para o fiel cumprimento deste contrato, serio feitos pclo
servidor Lucas Moreira de Souza, a quem caber6 a responsabilidade de fazer cumpri!, rigorosamcntc,
os prazos, condig6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades competentcs
qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

9.2 - Fica reservada i fiscalizagio a competencia para rcsolvcr todos e quaisquer casos singularcs,
duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, sc rclaciona
direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, cntretanto, o contradit6rio c a ampla
defesa.

9.3 - A atuagio da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade tnica e integral exclusiva da

Contratada, no que concerne d execugio do Contrato e as implicag6cs pr6ximas ou remotas, perantc o

Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia dc cvcntuais irregularidades na cxccugio do

contrato nao implica em co-responsabilidade do Contratante.

9,4 - A Contratada deve permitir e oferecer condig0cs para a mais completa fiscalizagao do Contratantc,
fornecendo informag6es e propiciando o acesso ) fiscalizaEio dos servigos refercntcs ao ol]jcto
contratado, bem como atendendo as observag6es e exigdncias aprescntadas pela fiscalizagio.
Par6grafo fnico: A agio ou omissio total ou parcial da Fiscalizaqio do Contratante, nio cximird a

Contratada de total responsabilidade na execugio dos servigos objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAs PENALIDADES

0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clSusulas contidas no presente contrato suicita16 o

Contratado is sang6es prevista na Lei n.s 8.666/93, garantida a pr6via e ampla defcsa cn) proccsso
\--l administrativo.

S 1e - A inexecugao parcial ou total do Contrato enseiar6 a suspcnsSo ou a imposigio da declaraEio d0
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal dc Ilrumado e multa, de acordo com a
gravidade da infraEio.

S 2e - A multa serl graduada de acordo com a gravidade da infraqio, nos seguintes limites miiximos:

I - 0,3% (zero virgula trds por cento) ao dia, sobre o valor da partc do scrvigo nio realizado;
S 3s - A Administragao se reserva ao direito de descontar do pagamento devido d contratada o valor dc
qualquer multa porvenrura imposta em virrudc do dcscumprimcnto das condig6es cstipuladas no
contrato.

S 4e - As multas previstas nesta clrusula nio t6m cariiter compensat6rio e o seu pagamento nio cximird
o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrcntcs das infraE6es 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 dc transcriEao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE ExECUgAo
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Jcincol por cento do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art 56 da Lei no

B, 1 3

S 1e - A inobservincia do prazo fixado para apresenhtao da garantia acarretarA a aplicagdo de multa de

0,07% (scrc cent6simos por centoJ do valor do Contrato por dia de atraso, at6 o limite de 2% (dois por
conto). 0 atraso superior a 25 (vintc e cinco) dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cliusulas, conforme disp6em os

irrcisos I c ll do art. 78 da Lei ne 8.666, de 1993.

$ 2a - A garantia, qualquer que scja a modalidade escolhida, assegurar5 o pagamento de:

| - Prcjuizos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato;
II - Prcjuizos causados d Administrageo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
III - Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administraqio i contratada.

$ 3e - 0 garantidor nio 6 parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo

contratantc com o objerivo dc apurar preiuizos e/ou aplicar sang6es i CONTRATADA.

{i 4q - A garantia dever6 vigorar durante todo o periodo de vigdncia contratual, mantendo-se vSlida at6

03 (trdsl meses ap6s o t6rmino destc Contrato, devendo scr renovada a cada prorrogagio.

!i 5e - Ilavcndo opgio pela modalidadc caugdo em dinhciro, o valor dever6 ser depositado em conta-

caugio cujos dados serio fornecidos pcla C0NTRATAN'lli.

I 6e - n garantia ser6 considcrada cxtinta:

I - Com a devoluqio da ap6lice, carta fianga ou autorizagio para o levantamento de importAncias
ricpositadas em dinheiro a titulo dc garantia, acompanhada de declara96o da Administragio, mediante
lcrmo circunstanciado, dc que a contratada cumpriu todas as cliusulas do conffato; e

Il - 0 prazo estabelecido no PAR^GIIAIIO QUARTO poder6 ser estendido em caso de ocorr6ncia de

sinistro.

S 7! - 0 CONTRATANTE executar6 a garantia na forma prevista na legislaqao que rege a mat6ria.

S 8e - Ilavendo repactuagao de pregos, acr6scimo ou supressao de servigos, a garantia ser6 acrescida ou

dcvolvida, guardada a proporgio dc 5% (cinco por cerrtoJ sobre o valor resultante da alteragio,
conforme o art 56 $40, da Lei 8.666/1993.

S 9s - Sc o valor da garantia for utilizado cm pagamento dc qualquer obrigaqio, inclusive indenizagio a

tcrcciros, a C0NTRATADA obriga-sc a fazer a respectiva rcposigio no prazo de 05 (cinco) dias, contados
da data cm que for notificada, pclo CON'I'IIATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A incxecuEao, total ou parcial, destc Contrato ensejarS a sua rescisao, com as consequencias contratuais
c as prcvista na Lei n.a 8.666/93.

S 1s - 0 Contratante podera rescindir administrativamenle o presente Contrato, nas hip6teses previstas
no art. 78 da Lei n.e 8.666/93.

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

Contratada direito a qualquer indenizagio.

CIjUSULA DECIMA qUARTA - DISPOSIEOES GERAIS

I



O CONTRATANTE nio responderS por quaisquer compromissos assumidos pela CON'IIiA'I'ADA conr
terceiros, ainda que vinculados d execugio do presente Contrato.

S 1e - A CoNTRATADA deve manter-se, durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidadc com
as obrigag6es ora assumidas, todas as condig6es de habilitagio e qualificaqio exigidas no Iidital.

S 2s - O presente Contrato nao podera ser obieto de subcontratagao, ccssao ou transferdncia, no todo ou
em parte.

S 3s - Na interpretagSo das disposiE6es deste Contrato e integrageo das omiss6es, desde que compativcis
com os preceitos de Direito Priblico, aplicar-se-6, suplctivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi96es do Direito Privado, al6m da necess6ria invocagio is normas prcscritas na Lci
Federal n.s 8.666/93.

S 4e - A CONTRATADA responderd por todos os danos c prcjuizos decorrentes de paralisagdcs na
execugio do objeto contratado, salvo na ocorrdncia de caso fortuito ou forEa maior, sem quc haja culpa
da C0NTRATADA, apurados na forma da legislagio vigente.

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

S 6e - Nao se estabelece qualquer vinculo empregaticio entrc os rcprcsentantes, prepostos, cmprogados
ou subcontratados da CONTRATADA e o CON'IRATANTII, rcspondendo a CONTRA'IAI)A por todos os
encargos, trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e por qualqucr rcclamagio trabalhista quc vcnha a scr
proposta por tais pessoas contra o C0N'fRATANTE.

S 7s - A inexigoncia do cumprimento de qualquer das obrigagdes aqui estabelecidas, nio scrL
considerada como ren[ncia do direito de exigi-la a qualquer tcmpo, nem tampouco, novaEao pela partc
credora, em relagdo d parte devedora.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- Do FoRo

fu partes elegem o Foro da Cidade do Brumado, que prevaleccrS sobre qualquer outro, por nrais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dividas oriundas do prcsente Confrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presentc contrato em 03 (trosl vias dc igual tcor c
forma na presenEa das testemunhas, que subscrevem depois dc lido c achado conforme.

\-/ Brumado, mbro de 2022

4/.'-
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

.\tko-
Nom e r;amlina GuimafimAtsanbs Rio.

D c. RG 15761 31t13
cPF 045 138.37t35

C0NTRAIADO [A]

gdlu'r-^)
Nomc:

R.G.: CPF:
HG

603.446.95$49
, C2tz.082'32
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MUNICIPIO

Extratos de Contratos

PRtrFEITURA IIIUNICIPAL DIi BRI,iMT\DO

=,^. P̂FEFEMJRA DE

BK&'M&B@
Educor port: Libertor

ESTADO DA BAIIIA
cNPJ/!ltr N' I d.105.7Ml0001-33

Pracs Ccl.7,c!r l,ci(e, n'415 - Ccnlro
CEP: 46100{00 - BtunrdcBA

ExrRATo po coNTRATo pE pRESTACio pE sERVtcos Ne s79-2022

CoNTRATO Nc 573-2022
CONTRATANTEI MUNICfPIO DE BRUMADO
CNPI/MF: 14.105.70410001-33
CoNTRATADA: ISM CONSTRUToR.^. li I.:MPRIiIINDIMIINToS I,TDA
CNPI/MF: 30.569.278l0001-45
Obieto: Contratatao de cmprcsa para scrvigos com rctrocscavadcira, p6 carrcgadcira,
motoniveladora, caminhao basculantc, caminhio pipa, caminhao rnunck c cscavadcira hidriiulica,
para recuperaqeo de estradas vicilais no municipio dc Brumado.
Viganciai 12 (dozel meses.
Modalidade de Licitaqao: I'omada dc l'rcaos No 32-2022.
Valor global: R$ 3.061.660,00 Ores milh6cs scsscnta e um mil scisccntos c scssenta reais)
PREFEITIJRA MIINICIPAI,
02,00a,263a2fi007.1007.3.3.90.39.00 - coNSTRUCAO r: RECUPT.:RAgAO DE ESTRAD^S VtCtNAtS
(Fontc 1.500.000o,/Dcspcsa 153J
Data: Brumado-BA, 24 de novembro de 2022.

CERTIFICAQAO DIGITAL: RJBGODRCMTRDODEONJBGRE

Esta edi€o encontra-se no site oficial deste ente.


