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Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 38-2022
Pelo presente Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE BRUMADO,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o no 14.105.704/0001-33, com sede à
Praça Cel. Zeca Leite, 415, Brumado, neste ato representado por seu Prefeito, EDUARDO LIMA
VASCONCELOS, cadastrado no CPF/MF sob n° 143.217.696-04, portador Carteira de Identidade RG n°
04.000.130-02/SSP-BA residente e domiciliado na Vila de Catiboaba, casa 16, Brumado-Ba, e do outro lado, a
Empresa CONSTRUTORA LAGON LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.056.965/0001-55, com sede na
Rua Intendente Câmara, n° 95, casa 05, Bairro Liberdade, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.270-240, neste ato
representado pelo Sr. Laudeni Moreira Gonçalves, portador da Cédula de Identidade RG nº14305528 SSPMG, Inscrito no CPF/MF CPF nº 016.090.426-97, daqui por diante conhecido como CONTRATADA, têm entre
si justos e acordados, celebrarem o presente contrato que regerá pela Lei Federal nº 8.666/1993:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Atender despesa com urbanização, construção de pontilhão e de guardacorpo no canal pluvial na Avenida Anália Ramos no Bairro Olhos D'água no município de Brumado, conforme
especificações abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

1.0
1.1
1.2

URBANIZAÇÃO
Corte e aterro compensado
Meio fio em concreto pré-fabricado
Piso em concreto desempolado com junta de dilatação em madeira
ou plástica e espessura de 5cm
Piso em bloquete de concreto premoldado com espessura de 10cm
Fornecimento e plantio de árvore tipo Flamboiã e Ypê em cavas de
80X80X80cm
Fornecimento e plantio de arbusto em cavas de 60x60x60cm
Banco com lateral de concreto, assento e encosto de madeira
Bota fora de entulho
CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO
Concreto Estrutural Fck 25Mpa
Aço CA 50
Forma de madeira compensada
Escoramento de laje e estrutura com pé direito simples
Guarda-corpo galvanizado com tubo de aço de diâmetro1 1/2
polegada, altura 1,20m
Limpeza geral da obra
CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPO
Guarda-corpo galvanizado com tubo de aço de diâmetro1 1/2
polegada, altura 1,20m

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.0

UNID.

VALOR UNIT
(R$)

QTDE.

VALOR TOTAL
(R$)

m³
m

14,25
79,14

R$ 14,78
R$ 27,26

R$ 210,62
R$ 2.157,36

m²

2.455,00

R$ 38,77

R$ 95.180,35

m²

950

R$ 73,88

R$ 70.186,00

und

14

R$ 55,16

R$ 772,24

und
und
m³

10
26
198,86

R$ 33,20
R$ 482,65
R$ 27,58

R$ 332,00
R$ 12.548,90
R$ 5.484,56

m³
kg
m²
m³

13,92
1.368,19
79,6
19,8

R$ 591,00
R$ 13,69
R$ 31,52
R$ 13,51

R$ 8.226,72
R$ 18.730,52
R$ 2.508,99
R$ 267,50

m

7,2

R$ 246,25

R$ 1.773,00

m²

39,6

R$ 1,97

R$ 78,01

m

410

R$ 246,25

R$ 100.962,50

Valor Total (R$)

319.419,27

Total por extenso: Trezentos e dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos.
Parágrafo Único - (DA VINCULAÇÃO) – O presente Contrato vincula-se às determinações da Lei nº
8.666/93 e suas alterações e ao Processo Administrativo nº 177/2021 de 11/11/2021, cuja licitação foi
realizada na modalidade Convite nº 22-2021 de 14/01/2022, tipo menor preço global, com observância
dos dispositivos contidos na lei nº 8.666/92, que integra ao presente contrato, independentemente de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária consignados no Orçamento Municipal.
02.008.15.451.0007.1009.4.4.90.51.00 (Despesa 162) – PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REFORMA DE
PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
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02.008.15.512.0007.1011.4.4.90.51.00 (Despesa 165) – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
GALERIAS PLUVIAIS
02.008.26.782.0007.1026.4.4.90.51.00 (Despesa 187) – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES
E PONTILHÕES
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - O preço global equivale a R$ 319.419,27 (Trezentos e dezenove mil, quatrocentos e dezenove
reais e vinte e sete centavos), estabelecido para as atividades a serem desempenhadas para o fiel
cumprimento do objeto do presente Contrato, correspondente à proposta apresentada pela CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para a prestação dos serviços, dentre eles, os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas,
impostos, taxas, seguros obrigatórios, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete, materiais,
equipamentos, mão-de-obra, despesas administrativas, combustíveis, manutenção, aluguéis, fardamento e
todas as demais despesas necessárias que se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada, de suas
obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - A Prefeitura Municipal de Brumado efetuará o pagamento à licitante em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada dos serviços e da apresentação da Nota
Fiscal correspondente devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, acompanhada do Diário de
Obra, vedada à antecipação de pagamento para cada fatura.
Parágrafo Primeiro - O Contratante deverá emitir atestado no sentido de que constatou ter havido os
pagamentos e recolhimentos mencionados na cláusula anterior, ficando, assim, liberado para a Contratada o
pagamento relativo ao mês vencido.
Parágrafo Segundo - O pagamento relativo a esta Cláusula Quarta será realizado em Conta cujos dados
foram fornecidos pela Contratada, a saber: LAUDENI MOREIRA GONÇALVES Banco SANTANDER 033
Agência: 4272 Conta Corrente: 13-005295-6.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 - O prazo para início da execução dos serviços, objeto desta licitação, será de até 05 (cinco) dias
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
5.2 - Será de 12 (doze) meses o prazo de vigência, contado da assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) executar os serviços, objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigida,
utilizando ferramentas apropriadas;
b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente dos serviços objeto deste Contrato, inclusive aquela necessária ao manuseio e operação
dos utensílios e equipamentos seus e do Contratante, bem como, pela conservação dos equipamentos e
utensílios;
c) manter todos os seus empregados com a Carteira de Saúde, devidamente atualizada;
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d) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação,
disciplina e demais regulamentos vigentes, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão
executados os serviços objeto deste Contrato;
e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo prontamente as
observações e exigências 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 execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais e
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
g) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus serviços;
h) apresentar, sempre que solicitado pelo Contratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias de
Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (FGTS, INSS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, IRPJ,
COFINS e PIS) sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de
quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusive
por seus empregados;
j) providenciar e manter empregados treinados, em número suficiente ao bom desempenho dos serviços
objeto deste Contrato;
k) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do serviço, objeto do
presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
l) reparar ou repor as instalações, em caso de danificação ou extravio, dos móveis, equipamentos e utensílios
do Contratante que lhe forem entregues para uso, ou por empréstimo;
m) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
envolvido na execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de
trabalho, demissões, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e
previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o Contratante;
n) apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;
o) Registrar a CEI da Obra;
p) Apresentar todas as certidões e ART solicitadas pela contabilidade quando da emissão da nota fiscal;
q) manter no canteiro um diário de obra no qual deverá conter todo o serviço executado no dia, sendo,
obrigatoriamente, permitido o acesso da fiscalização municipal, a qualquer tempo, ao mesmo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 - O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a
facilitar o acesso dos empregados da Contratada, designados para execução dos serviços, objeto do presente
Contrato, às instalações onde os mesmos serão executados.
CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO - O Regime de Execução do presente
Contrato será o de Empreitada por Preço Global.

3/5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JAPJKOC4KIVTOTQ3ZLQGGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Brumado

Sexta-feira
25 de Fevereiro de 2022
5 - Ano X - Nº 6358

Parágrafo único. O (A) CONTRATADO (A) não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte,
ou sub-empreitar os serviços relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por escrito da Prefeitura.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização do serviço e registrar todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando
a imediata correção das irregularidades apontadas.
9.2 - O acompanhamento e fiscalização para o fiel cumprimento e execução do contrato, serão feitos pela
servidora Eliete Cabral dos Santos, indicada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a quem caberá à
responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente os prazos, condições e disposições do contrato, bem como
comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de
ordem legal e/ou administrativa, além de:
a) transmitir à Contratada as determinações que julgar necessárias;
b) ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados da Contratada, cuja permanência seja
inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por conta exclusiva da
Contratada quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra
que tal fato imponha;
c) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste
Contrato;
d) comunicar à Contratada quaisquer defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos programas
dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
Parágrafo Único: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato
sujeitará a Contratada às sanções prevista na Lei n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
10.2 – A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, as penalidades previstas
no CAPÍTULO IV – SEÇÃO II – DAS SANÇÒES ADMINISTRATIVAS, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo
de responsabilidade civil e criminal, ficando logo estipuladas:
10.2.1 – Em caso de inadimplemento, por parte da Contratada de quaisquer das cláusulas ou
condições do presente contrato, fica a mesma sujeita à multa de 05% (cinco por cento), calculada sobre o
total do contrato, além da retenção do pagamento.
10.2.2 – A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para o fornecimento
dos materiais/prestação dos serviços e poderá ser compensada com qualquer pagamento que lhe seja
devido pelo Contratante.
10.2.3 – As multas estabelecidas nos sub-itens 10.2.1 e 10.2.2, serão deduzidas dos pagamentos das
diárias a que correspondem, ou de outros créditos da Contratada.
10.2.4 - Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante ação judicial.
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10.2.5 – Esgotados todos os prazos de prestação dos serviços contratados, que lhe tiverem sido
concedidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO, a Contratada ficará, automaticamente, impedida
de participar de novas licitações, enquanto não cumprir as obrigações assumidas, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei.
10.2.6 – A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
10.2.7 – As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
10.1 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/93.
§ 1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade do Brumado, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 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 presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Brumado, 31 de janeiro de 2022.

______________________________
CONTRATANTE

____________________________
CONSTRUTORA LAGON LTDA

TESTEMUNHAS:

______________________
Nome:
R.G.:

__________________________
Nome:
RG:
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