
C0NTRATO DE PRESTACAO D[ SERVTCOS Ne 577 -2022

0 MUNICiPIO DE BRUMADO, pessoa iuridica de direito priblico interno, inscrita no CNPJ-MIr sob o no
14.L05.70410001-33, com sede i Praga Cel. Zeca Leite,415, Ilrumado, ncste ato representado por scu Prclcito,
EDUARDO LIMA VASCONCELOS, cadastrado no CPF/MIr sob n' 743.277.696-04, portador Cartcira dc
Identidade RG n'04.000.130-02/SSP-BA residente e domiciliado na Vila de Catiboaba, casa 16, IJrumado-lJa,
e a Empresa CONSTRUTORA DIAMANTINA EIRELI, inscrita no CNI,J/MF sob ne 32.087.320/0001-17, conr
sede na Avenida los6 Carlos Brito, SN, Andar 1, Ituagu-BA, CItP 46.640-000 neste ato reprcscntado polo Sr.

Carlos Aroldo Gomes Sarmento, portador da C6dula de ldcntidadc RG ne 311976228 SSP/llA, Inscrito no
CPF/MF CPF ns 280.400.315-91, residente e domiciliado na Cidadc de ltuaqu-BA, doravantc dcnominaria
apenas CoNTRATADo [A), resolvem celebrar o presente Contrato para a Preshgao de Sorvigos objcto da
Tomada de Pregos Ne 33-2022, que se rcger6 pela l,ci n.q 8.666/93, mcdiante as cl6usulas c condigdcs a

seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMIIRA - DO OBIETO

Contratageo de empresa para prestagao de servigos de construgao da primeira etapa da ponte sobrc o

Riacho Santa Maria, na Iocalidade denominada Povoado da Passagem do Lajedo, ligando o municipio
de Brumado ao municlpio de Aracatu, atendendo ao que preceitua o Termo de Convenio ne OO3 /2022,

\aconforme planilha abaixo:

ITEM DESCRICAO UNID QTDD VALOR UNIT (R$I VAI.OR TO'TAI, (R$I

1.0 Aco CA-50 ks 2.206,37 R$ 16,63 Il$ 36.69 t,93
2.0 Alvenaria dc concrcto cicl6pico com 30yo dc pcdra dc mio m3 118,55 R$ 465,30 R$ 55.161,32

3.0 Concreto cstrutural l.'ck 20Mpa com Iancanlcnlo m3 39,25 R$ 673,20 R$ 26.423,10
4.0 Escavacio manual dc valas e sapatas tD' 100,2 R$ 43,37 R$ 4.145,a,7

5.0 Forma de madeira compensada m' 6116,5 R$ 31,68 RS 21.7,tii,t2
l{$ Io.,) 17,i,rl6.0 Tubo de concrcto armado caz diamctro 1,00nr und 15 R$ 727,84

TOTAL R$ 155.287,94

S 1e - O obieto deste contrato poderd sofrer no total ou cnl partc, acr6scimo ou diminuigeo na exccuqio rlos
servigos, bastando para isso comunicagao escrita do Contratantc i Contratada, com prazo dc antcccd0nci:r
minimo de 3 [rr6s) dias riteis, para os dccr6scimos ou acr6scimos, respeitando estes irltirnos o iimito
estabelecido em lei e que possibilite o fiel cumprimento deste Contrato.

S 2s - (DA JUSTIFICATIVAJ - Os servigos se ,ustificam pela ncccssidade de construgio dc ponte quc iril
proporcionar a ffafegabilidade enre os municipios de Brumado c Aracatu, bem como a ccloridadc no
deslocamento dos municipes, beneflciando a populageo de ambos c promovendo maior nlobilidado ,-'

sdesenvolvimento social.

S 3s - (DA VINCULAEAOJ - O presente Contrato vincula-se as determinagoes da Lei nq 8.666/93 c.sLras

alteraE6es e ao Processo Administrativo na 207 /2022 dc 07/71/2OZZ, cuia licitagio foi rcalizada na

modalidade Tomada de Pregos Ne 33-2022 de O7 /11/2O22, tipo Menor Prego Global, com obsr-'rvinci:t
dos dispositivos contidos na Lei na 8.666/93, que integra ao presente contrato, indepcndentcrr cntc dc
transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DoTAgAo 0REAMENT6RIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrio por conta dos recursos da DotaEio Orgamcntirra
consignados no 0rqamento Municipal.

02.008.26.782.0007.7026.4.4.90.51.00 fDespesa 181) - CONS'n{UEAO, AMPLIAqAO E REFORMn r)rj PON',r'lis^

E PONTILHoES

CLAUSULATERCEIRA - DO PREqO
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O prcEo global equivale a R$ L55.287,94 (Cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e
noventa e quatro centavos), estabclccido para as atividades a serem desempenhadas para o fiel
cumprimcnto do objeto do prescnte Contrato, correspondente i proposta apresentada pelo(a)
coNl'RA'lhDO(A).

I 1e - Nos prcEos computados ncste Contrato, estio incluidos todos os custos com salerios, encargos sociais,
prcvidcncidrios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer naturez4 alugu6is,
adnrinistragao, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
rclacione com o fiel cumprimento, pcla contratada de suas obrigagdes.

CI,AUSUI.A QUARTA. DO PAGAMEN'I'O

Os pagamcntos devidos d CONTRAI' DA scrSo efetuados atrav6s de ordem banc6ria ou crddito em conta
corrcntc, no prazo de at6 30 (trinta] dias, contado da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e ap6s
atcstada a respectiva prestagao dos servigos relativa ao mds da Fatura, acompanhada do Di{rio de obra.

$ 1e - Iim havendo alguma pendOncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagao da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes d conffatagio, ou, ainda, circunstAncia que impega a liquidagio
da dcspcsa, como obriga96es financeiras pendentes, decorrentcs de penalidade imposta ou inadimplOnci4 o,-.
pagamcnto ficar6 sobrestado at6 que a CONI'RATADA provrdencie as medidas saneadoras. Nesa hip6tese, o
prazo para pagamento iniciar-se-i ap6s a comprovagio da regularizaglo da situaEeo, nao acarretando
qualqucr 6nus para o C0NTRA'I'AN'I'li.

$ Zo - A atua)izaqdo monet5ria dos pagamentos devidos pela Administragio, em caso de mora, ser6 calculada
considcrando a data do vencimento da obrigagSo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagio do
I]'CA.

!i 3e - O pagamcnto relativo a esta Cldusula Quarta ser6 realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela
(lonhatada, a saber: CONSTRUTORA DIAMANTINA EIRf,l,l: Ilanco do Nordeste - Ag6ncia:00310; Conta
( .o.,.cnte: 7 527 -O .

CLAUSULA QUINTA. DO PRAZO

o prazo para execugio dos servigos, obieto desta licitagio, ser6 de 06 (seis] meses e o prazo de vigOncia do
Contrato scrii de 06 (seisl meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hip6tcscs elencadas no pardgrafo primciro do artigo 57 da l,ci na 8.666, de 1993.

A 1a - l:t vedada a subconrratagio parcial do obieto, a associaEdo da contratada com outrem, a cessio ou
transfcrdncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusio, cisdo ou incorporagio da conrratada, sem o
conscntimcnto do Contratante, ndo sc rcsponsabilizando este por nenhum compromisso assumido por aquela
conl tcrcciros.

cr,AusulA sExTA - DAs oBRIGAEoES DA CoNTRATADA

A C0N'l'l{AIADA al6m das obrigag6es contidas neste Contrato por determinagio legal, obriga-se a:
al cxccutar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificagdes e/ou norma exigida, utilizando
Iarramontas apropriadas;

b) mantcr sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisio, diregio e mio de obra para execugao
complcta e eficiente dos servigos objeto deste Contrato, inclusive aquela necessdria ao manuseio e operagio
dos utcnsilios e equipamentos seus e da Contratada, bem como, pela conservagio dos equipamentos e
utcnsilios;

c) mantcr todos os seus cmprcgados com a Carteira de Safdc, devidl mente atuali da
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dJ respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, idcntificaqio,
disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratada, bem como atentar para as regras de cortcsia no local
onde serio executados os servigos objeto deste Contrato;

e) zelar pela boa e completa execuqio dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao scu alcance, a

ampla agio fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratantc, atendendo prontamente as obscrvaq6cs
e exigdncias que lhe forem solicitadas;

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

suas atividades e/ou sobre a execugdo do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigag6cs sociais c

previdenciirias e trabalhistas dos seus empregados;

g] observar e respeitar as Legislag6es Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestagao dos scus scrvigos;

hJ apresentaq, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus emprcgados, Guias dc
Recolhimento das Confibui96es Sociais e previdcnciarias UrGl'S, INSS, CoNl'RIBUIEAo SoclAL, IllPJ, C0|lNs
e PIS) sob pena, em caso de recusa ou falta de exibigio dos mesmos, de ser sustado o pagamento dc quaisqucr
faturas que lhes forem devidas, at6 o cumprimento desta obrigagSo;

,_,i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusivc por
seus empregados;

jJ providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvariis junto )s repartig6es competentcs, ncccssdrios
A execugio dos servigos objeto do presente Contrato;

k) providenciar e manter empregados treinados, em ntmero suficiente ao bom desempcnho dos scrviqos
obieto deste Contrato;

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

m) reparar ou repor as instalag6es, em caso de danificagio ou extravio, dos m6veis, equipamcntos c utcnsilios
do Contratante que lhe forem entregues para uso, ou por cmpr6stimo;

n) pagar os sal6rios e encargos sociais devidos pela sua condigio dc 6nica empregadora do pessoal cnvolvido
na execuEio dos serviqos ora contratados, inclusive, indenizag6cs dccorrentes de acidcntcs dc trabalho,
demissoes, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das lcgisla96cs trabalhistas e prcvidenciirias, scrtdo-

l:lhe defeso invocar a existancia deste Contrato para tentar eximir-sc dcstas obrigag6es ou transfcri-ias para 0

C ontratante;

o) apresentar a ART - AnotagSo de Responsabilidade 'ltcnica;

p) Registrar a CEI da Obra;

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

rl manter no canteiro um di6rio de obra no qual dever6 conter todo o servigo executado no dia, sendo,

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

CLAUSULA SETIMA - Do REAJUSTE E DA REVISAO

A concessio de reajustamento fica condicionada is disposi96es prcvistas na Lei Irederal n.q 8.666/93.

PARAGRAFO fNICO - A revisio de pregos prevista acima depcndcr5 de requerimento do intercssado quando
m a documentaEio quc comprovL' ovisar recompor o prego que se tornou insuficiente, instruido co
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dcscquiiibrio ccondmico - financeiro do contrato, devendo scr instaurada pela pr6pria administragao q
colimar rccompor o prego que se tornou exccssivo.

(:r.AusuLA orTAvA - DAS OBRtcAg6ES DO CONTRATANTT:

'l'n
do

a) l"orncccr i C0NTRATADA os elementos indispens6veis ao cumprimento do contrato, at6 o prazo de 10 (dez]
clias ap6s sua assinatura;
b) Itcalizar o pagamento pela execugio do contrato;
c) Proccdcr i publicagio resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condiqio indispens6vel para sua validadc c eficicia, at6 o quinto dia ritil do mAs seguinte ao de sua assinatura,
p.lra ocorrcr no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do art. 61, paregrafo rinico, da Lei Federal n.s
8.666 /93;
rl) I"acilitar o acesso dos empregados da CON'lRA'fADA, designados para execuEso do contrato, is instalaE6es
ondc os ncsmos serio executados;
c) I)isponibilizar i CONTRATADA normas e regulamentos internos aplicaveis aos locais e I execugio dos
scrvigos;
l') Cumprir c fazer cumprir as obrigaE6cs ajustadas neste instrumento bem como observar fielmente o
contcirdo do suas cl6usulas e parigrafos.

cr.AusuLA NoNA - DO REGTME E DA FORMA DE EXECUqAO

0 Ilcgimc dc l.ixecugio do presente Contrato serd o de Empreitada por Prego Global.

I'ar6grafo finico. 0 (Al CONTRAT D0 (Al nio poderii transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou
sub-cmprcitar os serviEos relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por escrito da Prefeitura.

(:r.^usur,A D6crMA - DA FtscALrzAg^o

9.1 - O acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento deste contrato, serao feitos pelo servidor
Cilton Lelis Silva, a quem caberS a responsabilidade de fazcr cumprix, rigorosamente, os prazos, condig6es e
tiisposig6cs dcstc contrato, bcm como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que
gcrc a ncccssidadc de medidas de ordcm lcgal e/ou administrativa.
9,2 - l;ica rescrvada i fiscalizagio a competencia para resolvcr todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos ncstc contrato, nas normas c em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou
indirctamentc com o objeto deste contrato, garantindo, enrretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

9.3 - A atuaqSo da Fiscalizagio cm nada restringe a responsabilidade (nica e integral exclusiva da Contratada -\
no quc conccrne i execugio do Contrato c as implicagbes pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou
tcrcoiros, do mesmo modo que a ocorrdncia de eventuais irregularidades na execugao do contrato nio implica
cnt co-responsabilidade do Contratante.

9.4 - A Contratada deve permitir e ofereccr condig6es para a mais completa fiscalizagdo do Contratante,
firrnocendo informag6es e propiciando o accsso i fiscalizagio dos servigos referentes ao objeto contratado,
bun como atendendo as observag6cs c cxig6ncias apresen&ldas pela fiscalizagAo.

Pariigrafo linico: A agio ou omissAo total ou parcial da Fiscalizagio do Contratante, nio eximirA a Contratada
dc total rcsponsabilidade na execugdo dos servigos objeto do presente Contrato.

CI,(USULA DECIMA PRIMEIRA - DAs PENALIDADES

0 tlcscumprimento, parcial ou total, dc qualquer das clausulas conridas no presente contrato sujeitar6 o
Contratado is sang6es prevista na l,ci n.p 8.666/93, garantida a pr6via e ampla defesa em processo
:rd ministrativo
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S 1e - A inexecugio parcial ou total do Contrato ensejard a suspensSo ou a imposigSo da dcclaragio dc
inidoneidade para licitar e conrratar com a Prefeitura Municipal dc llrumado e multa, dc acordo conr ;t

gravidade da infragio.

S 2s - A multa ser6 graduada de acordo com a gravidade da infragio, nos seguintes limites mdximos

| - 0,3o/o (zero virgula trds por cento) ao dia, sobrc o valor da partc do scrvigo nio realizado;

S 3e - A Administraqio se reserva ao direito de descontar do pagamento devido i contratada o valor dc
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimcnto das condi96es estipuladas no contrato.

S 4s - As multas previstas nesta cl6usula nio t6m car6ter compensat6rio e o seu pagamento nio cxrmrri o

Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentcs das infra96es cometidas.

S 5s - Demais condig6es de aplicabilidade das infrag6es c sang6cs administrativas sao as dcscritas no itcm :J 1

do edital que faz parte deste contrato independente de transcrigeo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUEAO

ao a

terceiros e multas eventualmente aplicadas, a C0NTRA'IADA aprcscntar6 garantia de 50/o (cincoJ por ccntg iio
c

do
CONTRATANTE.

S 1s - A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretar6 a aplica96o dc niulta dc 0,0 71lo

(sete cent6simos por centoJ do valor do Contrato por dia de atraso, at6 o limite de 20lo [dois por ccnto). O

atraso superior a 25 (vinte e cincoJ dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cl6usulas, conforme disp6em os incisos I c Il do art. TU da

Lei ne 8.666, de 1993.

S 2s - A garantia, qualquer que seja a modalidade cscolhida, asscgurarS o pagamento de:
I - Prejufzos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato;
II - Prejufzos causados i AdministragSo decorrentcs dc culpa ou dolo durante a execugio do contrato;
III - Multas morat6rias e punirivas aplicadas pela Administragio i contratada.

S 3s - O garantidor nio 6 parte interessada para figurar cm proccsso administrativo instaurado pclo
v contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san96cs ir CONTRATADA.

S 4e - A garantia dever6 vigorar durante todo o periodo de vigdncia contratual, mantendo-se valida at6 03
(trds) meses ap6s o t6rmino deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagio.

S 5s - Havendo opgio pela modalidade caugSo em dinheiro, o valor dcver5 ser depositado em conta-caugeo
cujos dados serio fornecidos pela CONTRATANTE.

S 6s - A garantia ser6 considerada extinta:

I - Com a devoluEio da ap6lice, cartr fianEa ou autorizaEio para o lcvantamento de importancias dcpositadas
em dinheiro a titulo dc garantia, acompanhada de dcclaragio da Administragio, mcdiantc tclrno
circunstanciado, de que a conrrahda cumpriu todas as cl6usulas do contrato; c

II - 0 prazo estabelecido no PABJ1GRAFO QUARTO podcre scr cstcndido cm caso dc ocorrdncia dc sinistro.

S 7e - O CONTRATANTE executari a garantia na forma prevista na lcgislagio que rege a mat6ria.
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{ 8s - Ilavcndo repactuagao de prcgos, acr6scimo ou suprcssao de serviqos, a garanria seri acrescida ou
rlcvolvida, guardada a proporgdo dc 50lo (cinco por cento) sobre o valor resultante da alteragio, conforme o
rrt. 56 S4s, da l.ei 8.666/1993.

ti 9a - Sc o valor da garanria for utilizado em pagamento de qualquer obrigagao, inclusive indenizagio a
tcrcciros, a CON'I'RATADA obriga-sc a faz,cr a respectiva reposiqao no prazo de 05 (cinco) dias, contados da
data cm quc for notificada, pelo CON'I'IiATANTE.

CI,AUSULA D6CIMA TERCEIRA - DA REsCIsAo

r\ rncxccugSo, total ou parcial, destc Contrato ensejard a sua rescisao, com as consequencias contratuais e as
prcvista na l,ei n.P 8.666/93.

.q 1a - 0 Contratante podera rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hip6teses previstas no art
TU da Lci n.a 8.666/93.

{i 2a - Nas hip6teses de rescisio com basc nos incisos I a XVIII do art.78 da Lei n.e 8.666/93, nao cabe a
(lontratada direito a qualquer indcnizagAo.

cr.Ausur.A DEcTMA eUARTA - DrsposrE0Es cERArs

O CONl'lLAl'AN1'li nao responde16 por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda quc vinculados a execugao do prcsentc Contrato.

{ 1c - n CONI'IIATADA deve mantcr-sc, durante toda a exccugio do Contrato, em compatibilidade com as
ohrigaq6cs ora assumidas, todas as condiq6es de habilitagdo o qualificaEio exigidas no Edital.

{ 2e - 0 prescnte Contrato nio poderi ser obieto de subcontratagio, cessio ou transfer6ncia, no todo ou em
partc.

S 3o - Na interpretatao das disposig6cs dcstc Contrato e intcgragao das omiss6es, desde que compativeis com
os prcccitos dc l)ireito Priblico, aplicar-se-e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
di',^trosigbcs do l)ireito Privado, al6m da necess6ria invocagSo is normas prescritas na Lei Federal n.s 8.666/93.

{i ,tp - A CON'l'l{A'l ADA responder6 por todos os danos e prejulzos decorrentes de paralisagOes na execugao do
ol;jcto contratado, salvo na ocorrOncia dc caso forruito ou forta maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
a purados na forma da legislagao vigcntc.

Q 5a - O CON'I'IIATANTE providcnciar6 a publicagio rcsumida do CONTRATO no seu Diario Oficial.

S 6e - Nio se cstabelece qualquer vinculo cmpregaticio entrc os representantes, prepostos, empregados ou
srrbcontratados da C0NTRATADA e o CONTRA'|ANTE, respondendo a C0NTRATADA por todos os encargos,
trabalhistas, prcvidenci6rios, fiscais e por qualquer reclamagio trabalhista que venha a ser proposta por tais
l)cssoas contra o CONTRATANTE.

$ 7e - A incxig6ncia do cumprimento dc qualquer das obrigag6es aqui estabelecidas, ndo seri considerada
como rcnincia do direito de exigi{a a qualquer tempo, nem tampouco, novagao pela parte credora, em relagio
ar parte devedora.

CI,AUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

As partcs clcgcm o Foro da Cidade do l3rumado, que prevalccerd sobre qualquer outro, por mais privilegiado
quc scja, para dirimir quaisquer drlvidas oriundas do presente Confato
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr6sl vias de igual teor c forrna
na presenga das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Brumado, 25 de novembro de 2022.

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

&uilrr

CON'l'RA"l nl)A

-(M*>'>

Camltu 0uimarlmAhnlss Rior

RG 15761 31$13

cPF 04t 138.37$35

Iol$imaem*morirrlo*"'' 
cPh 047.62s. ros-92

RG 1487994931

Nome:
R.G.:

Carualho
Ars8ssor Jurdro - UBEA n'12 W

Sedol'6 Uu@81&fu,Ertun
Palala a' 3d] da I 7O5J2{D2
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Ouarta-feira
30 de Nbvembro de 2022
8-AnoX-No7357 Brumado

Di;irio Ollcill rlo
MUNICIPIO

Extratos de Contratos

PREFEITURA IIIUNICIPAL DE BRUMADO

PRE'EIURA DE

BRUrtm&r}€D
Educor porc Libedor

ESTADO DA BAHIA
CNPJA{F N" 1dl05.7Ml0001-33

Pr.Ca C€l. Zeca l,cltq !" 415 - C.nlro
CEP: 46100-000 - Brumado-BA

EXTRATo Do coNTRATo DE pRESTAcio DE sERvtcos Ns i77-2022

CoNTRATO Ns 577-2022
CONTRATAME: MUNICIPIO DE BRUMADO
CNPJ/MF: 14.105.704 / 0a07-33
CONTRATADA: CONSTRUTORA DI.^MAN'l'lNA IllR!:l,l
CNPJ/MF: 32.087.320 / 000r-17
Obieto: Contratageo de empresa para prestagao de serviEos de construFo da primeira etapa da
pontc sobre o Riacho Santa Maria, na localidade denominada povoado da passagem do Lajcdo,
ligando o municipio de Brumado ao municipio de Aracatu, atendcndo ao que preceitua o Termo
de Convanio ns 003/2022.
Vigoncia: 06 (seis) meses.
Modalldade de Licitagio: Tomada de Pregos Ne 33-2022.
Vafor global: R$ 155,287,94 (Cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e
noventa e quatro centavos]
02.008.26.782.0007.7026.4.4.90.57.00 (Despesa 1B1l - CONSTnUeAO, AMPLIAqAO E REFORMA
DI] PONTES E PONTILHOES
Data: Brumado-Ba, 25 de nove;bro de 2022.

CERTIFICA9AO DtclTAL: RTCZNEQXMKY3NZBGNDDGNO
Esta edieeo encontra-se no site oficial deste ente


