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CONTRATO N.° 110/2019 
INEXIGIBIUDADE N° 32/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 839/2019

Contrataçõo de empresa especializada para 
aproveitamento e adaptações necessárias do 
projeto executivo referente ao Hospital da 
Chapada -  Seabra -  BA, para construção de 
Hospital no município de Luís Eduardo Magalhães.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que 
entre si fazem, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES, com a sede na Av. Barreiras, 825- Centro, Luís Eduardo 
Magalhães, Estado do Bahia CEP: 47.820-000, inscrita no CNPJ N.° 
04.214.419/0001-05 representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Oziel 
Alves de Oliveira, RG.: 1167394526 SSP/BA, CPF n°. 502.801.809-00 , e o Secretário 
de Saúde o Sr. Felipe Morgan Melhem, brasileiro, casado, inscrito no CPF: 
052.980.567-76 e RG: 10.575.784-3 SSP/RJ ambos assistido juridicamente pelo 
Procurador Geral Dr. Teófilo Jeronimo Penno da Silva Motfa OAB/BA 44.338 e do 
outro e do outro, a empresa: ALAN MONTEIRO SANTANA EIRELLI, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 27.594.624/0001-30, com sede 
na Rua da Forca, 39/405, Bairro 2 de Julho, Salvador -  BA, neste ato 
representado pelo Sr. ASan Monteiro Santana, brasileiro, inscrito no CPF: 
029.605.845-97 e RG: 12.585.656-33, doravante denominada CONTRATADA, tem 
entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos 
legais instituídos pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Constitui serviço deste instrumento a contratação de empresa especializada 
para aproveitamento e adaptações necessárias do projeto executivo referente 
ao Hospital da Chapada -  Seabra -  BA, para construção de Hospital no 
município de Luís Eduardo Magalhães. a
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CLÁUSULA SEGUNDA -  FORMA DE SERVIÇOS
Os serviços a serem executados serão todos os especificados na Proposta 
apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Serão pagos peia prestação de serviço o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos 
e oitenta mil reais) no qual serão pagas em 03 parcelas, sendo a 1a parcela no 
valor de 35% de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) na entrega do 
anteprojeto de arquitetura, 2a parcela no valor de 35% de R$ 168.000,00 (cento 
e sessenta e oito mil reaísj na entrega do Projeto Legal e Básico de Arquitetura 
e 3a parcela no valor de 30% de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil 
reais) na entrega do Projeto Executivo de todas as especialidades.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de Dezembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes 
dotações:
ORGÃO/UNIDADE: 0209100 -  Fundo Municipal de Saúde -  FMS.
• Projeto/Atividade: 10.301.051.2054 Gestão das Ações dos Serviços de 
Saúde -  Recursos Próprios (15%)
* Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 -  Outros Serviços Terceiros Pessoa 
jurídica. Fonte: 02 -  Saúde 15%

CLÁUSULA SEXTA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante nas solicitações do 
Senhor Prefeito e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste 
instrumento:
a) Obedecer ao objeto e às disposições legais contratuais, prestando-os dentro 
dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.
b) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
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c) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos 
resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como 
dos prejuízos decorrentes da qualidade do Serviço.
d) Arcar com os tributos, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo 
contrato.
e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação;
f) refazer, sem ônus, os serviços impugnados pela CONTRATANTE, ou perante as 
autoridades que deverá ser submetido à apreciação;
g) utilizar somente pessoal especializado na execução dos serviços objeto deste 
contrato, responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos profissionais.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Cumprir as obrigações previstas neste contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 
estabelecidos neste contrato;
c) Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 
informações necessárias ao fiei e integra! cumprimento do contrato;
d) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 
execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE após;
a) Nota Fiscal / Fatura;
b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e às 
de Terceiros - INSS, com validade compatível com a data do pagamento (Lei n° 
8.212/91);
c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -  
FGTS, com validade compatível com a data do pagamento (Lei n° 8.036/90);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Federal, com validade 
compatível com a data do pagamento (Lei 2.231 /1962 e Lei n° 7.799/2002);
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Parágrafo primeiro. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo Fiscal do 
Contrato. O fiscal do presente contrato será o Sr. Edinardo da Silva de Souza - 
matricula 10151 -  Coordenador il.

CLÁUSULA NONA -  DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES
Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao 
seguinte:
a) Multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do 
serviço, por dia de atraso no inicio da execução dos trabalhos;
b) Além da multa aludida na letra ílaC a Contratada poderá, garantida ampla 
defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da 
obrigação, as seguintes sanções;
b . l) Advertência;
b.2) Multa de 10% [dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, 
nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo Contratante; 
b.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
b.5) As sanções previstas nos subitens b .l, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas 
junfamente com a prevista no b.2.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, 
da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser Serviço de cessão ou transferência no 
todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do 
Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a 
ser publicado no Diário Oficial do Município.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
Fica eleito o Foro desta cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) 
vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas.

Luís Eduardo Magalhães/BA, 30 de Outubro de 2019.

Oziel Áíves de Oliveira 
Prefeito Municipal

Teófilo Jerônimá Penno da Silva 
Procurador Gera!

Felipe Morgan Melhem 
Secretário Municipal de Saúde

ALA ONTEIRO SANTANA^ÍRELLi 
CNPJ: 27.594.624/0001-30

TESTEMUNHAS:
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