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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DA 
CONSTRUÇÃO DA CASA DE PARTO N° 
254/2018 QUE FAZEM ENTRE SI Prefeitura 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães E A 
EMPRESA CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES 
LTDA.

BAHIA

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com sede na Avenida 
Barreiras, n° 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/Estado da Bahia, 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Oziel Alves de Oliveira, inscrito no CPF n° 502.801.809-00, 
portador(a) da Carteira de Identidade n° 11.673.945-26, acompanhado pelo seu 
Secretário de Saúde, Sr. Felipe Mehlem, com CPF sob o n° 052.980.567-76 , 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, ambos assistidos 
juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO 
DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 44.338 
doravante denominado CONTRATANTE, e CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES 
LTDA inscrita no CNPJ de n° 07.163.455/0001-77 sediado(a) na Rua Guarani na 
cidade de Bom Jesus da Lapa -  Bahia CEP 47 600-000 doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Marinho Capobiano, inscrito no 
CPF n° 236.320.116-72, tendo em vista o que consta no Processo n° 218/2018. e em 
observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 
TOMADA DE PREÇO n° 005 /2018, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  OBJETO
1 . 1 . 0  objeto do presente instrumento é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PARTO que será 
prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos 
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que 
deu origem a este instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da TOMADA 
DE PREÇO n° 005/2018 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com 
início na data de 06/08/2018 e encerramento e 
06/03/2019.
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2.2. A vigência poderá financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, 
para fins de inscrição em restos a pagar.
2.3. A execução dos serviços será iniciada observando o cronograma fixado no 
Projeto Básico.
2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será 
precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem 
como de justificativa e autorização da autoridade competente para a 
celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo 
administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 655.376,58 (seiscentos e cinquenta e 
cinco mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como 
taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2018, na 
classificação abaixo:

UNIDADE: 02.09.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.1062 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAÚDE 
ELEMENTO DE DESPESA:
4.4.9.0.51.00.00000000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Edital.

(X.
6. CLAUSULA SEXTA -  CONTROLE E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇÃO
6.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela 
prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto 

Básico, anexo do Edital. 0 0  0  0 ^ 0
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CNP3: 04.214.419/0001 -05
8. CLÁUSULA OITAVA -  DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sem a prévia autorização 
da contratante;

9. CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 
Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 
n° 8.666, de 1993.
12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
12.3.0 contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global.
12.4.0 serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu 
quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de 
referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida 
a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, 
ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do 
previstos no § I o do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira;
13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto 
Básico, anexo do Edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  RESCISÃO n
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15.1. O presente Term^âé^Sfeffftâfè1 'poderá ser rescindido nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.

16.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 
1993.

1 7.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  FORO
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato será o da cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi 
lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em 
ordem, vai assinado pelos contraentes.

Luís Eduardo Magalhães - Ê phia, 08 çl% Agosto d,e 2018.

Oziel Oliveira 
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA Teófilo Jeronimo Penno da Silva Motta
Procurador Geral do Município

TESTEMUNHAS:

Felipe Morgam Melhlem 
Secretario de Saúde

OC 38 64
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