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TERMO DE CONTRATO PARA

ExEcugÃo DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS ALLAN, NESTE MUNICÍPIO DE BONINAL,
ESTADO DA BAHIA N° 154/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI 0 MUNICIPIO DE BONINAL BAHIA E A EMPRESA AGUILAR
JARDIM ENGENHARIA LTDA-ME, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, n° 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG n°
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTE o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato
representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde,
portadora da cédula de identidade RG n° 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob
n° 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE e a empresa AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA-ME, Pessoa Jurídica
de Direito Privado, Sociedade Empresarial Limitada, Enquadrada como
Microempresa, com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 003213, Edifício
Golden Plaza, Sala 602, Parque Bela Vista, Município de Salvador, E do da Bahia,
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CEP 40.280-000, inscrita no CNPJ sob o n° 40.827.806/0001-72, Inscrição Municipal
sob o n° 787.012/001-60, Registro no CREA sob o n° 0010221883, neste ato
representada pelo Senhor Caio Macieira de Almeida Aguilar, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Sargento Astrolábio, n° 200, Bairro Pituba, Município
de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.810-340, Registro Profissional sob o n°
0516843250; portado de documento de identidade RG N° 1156418585, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n° 030.912.655-01, vencedora do processo licitatório na
modalidade CARTA CONVITE N° 002/2022, HOMOLOGADA EM 04/10/2022,
originário do Processo Administrativo n° 442/2022, datado de 23/09/2022, doravante
denominada apenas de CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas
prerrogativas legais, com base no Art. 23, I, alínea "a", c/c o Art. 22, III, todos da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, para casos de LICITAÇÃO NA MODALIDADE
DE CONVITE, conforme o edital de licitação na modalidade de carta convite, autuado
sob o n° 002/2022, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, visando a execução de serviços de engenharia na elaboração de
projetos executivos para reforma e ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan,
que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas de direito público
aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a
execução de serviços de engenharia na elaboração de projetos executivos para
reforma e ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan, neste município de Boninal,
Estado da Bahia, sob o regime de EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, obedecendo és condições oferecidas na Proposta de Preços da
licitação na modalidade de CARTA CONVITE N° 002/2022, datada de 29/03/2022,
originário do Processo Administrativo n° 442/2022, datado de 23/09/2022 e seus
Anexos que, independentemente de transcrição, integra este instrumento e as
disposições deste Contrato.
§1° A contratada ficará obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licita ão, de
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até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art.
65 da Lei Federal n°. 8.666/93.
§2° A critério exclusivo da Prefeitura, será permitida a subcontratação de empresas
que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que
serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da
subcontratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está
fornecendo a atestação técnica.
§3° Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o processo licitatório na
modalidade de CARTA CONVITE N° 002/2022, HOMOLOGADA EM 04/10/2022,
originário do Processo Administrativo n° 442/2022, datado de 23/09/2022, que
também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse
transcrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 0 prazo de
execução das obras/serviços será de até 20 (vinte) dias, a contar da data da
emissão da Ordem de Serviço. 0 prazo de vigência do presente contrato será de 60
(sessenta) dias, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do
artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, desde que observadas às normas legais
vigentes.
PARAGRAFO ÚNICO - 0 Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de
vigência prorrogado conforme dispõe o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: A Contratante pagará A Contratada o valor
global de R$ 19.232,19 (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e dezenove
centavos).
PARAGRAFO ÚNICO - Nos pregos previstos neste contrato estão incluidos todos os
custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e
trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, alugueis, administração, impostos,
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taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas para o
pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes
de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações
orçamentárias, abaixo descritas:
FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DE
DESPESA!
/
PROGRAMA DE
NATUREZA DA
DESPESA
TRABALHO
2023 - MANUTENÇÃO 3390.39.00
08/08
- SECRETARIA 0002
FUNDO
DO
DE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE
SAÚDE/FUNDO
SAÚDE
MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE GESTORA

PARÁGRAFO

ÚNICO

- A Prefeitura consignará nos próximos exercícios em seu

orçamento as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
CLAUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS: Os pagamentos pela execução das
obras/serviços, objeto desta licitação, serão efetuados, mediante apresentação da
medição, acompanhado da nota fiscal, após a aprovação do Projeto, através de
cheque nominal e ou depósito bancário em favor da CONTRATADA, mediante a
apresentação dos respectivos documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA
devidamente preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas e mediante a
aprovação da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Transportes em consonância
com a Secretaria Municipal de Saúde.
§1° 0 prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias úteis, após o recebimento dos
documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas.
Havendo atraso no pagamento das faturas, na forma indicada pelo MUNICÍPIO, será
concedido à CONTRATADA juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
mês, calculados pro rata tempore, sobre o valor da fatura, da data do vencimento até
o efetivo pagamento.
Rua José de Souza Guedes, n° 218 — Centro — CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 — E-mail: prefeituraboninal.badmail.com
CARTA CONVITE N° 002/2022 - FL. 4111

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDVCQTNFNKZENZQ5RDA4ND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Outubro de 2022
6 - Ano XV - Nº 2239

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, n° 218 — Centro — CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 — E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ N° 13.922.612/0001-83

§ 2° As faturas deverão ser emitidas em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BONINAL, Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000, CNPJ n° 13.066.068/0001-15.
§ 3° Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da Fatura
correspondente em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2a (segunda) fatura, deverão
também ser apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao
INSS e ao FGTS cujo vencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior.
§ 4° Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou
parcialmente.
§ 5° Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
§ 6° As faturas deverão vir devidamente acompanhadas da documentação
Regularidade Fiscal e Trabalhista.

CLAUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA REAJUSTAMENTO E REVISÃO: Os critérios para reajustamento estão definidos nas
Condições Gerais de Contratação, sendo adotado para tal a variação do INCC,
contados a partir da data da proposta.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além das
obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigarse-6:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de
Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas a favor de
terceiros envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere
ás contribuições sociais e tributos;
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c) Zelar pela execução de todos os serviços necessários a execução do objeto
contratado e o controle dos recursos humanos empregados;
d) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em
função do objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam
ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto
do presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal,
estadual e municipal, relativas ao objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações
assumidas para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a
parte contratante;
h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e
outras que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Além das
obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal, a CONTRATANTE
obrigar-se-6:
1. Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial,
conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
2. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a
execução do serviço;
3. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
4. Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas
neste contrato;
5. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na
correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omi as
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neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no
presente Contrato.
CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 0 presente contrato será
realizado em REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por
profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e
qualificados para as atividades a que se propõem.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços objeto do termo de contrato compreendem:
•

Projeto estrutural completo, com detalhamento geral e levantamento de
quantitativo de material.

•

Projeto de fundações completo, com detalhamento geral, locação de obra e
quantitativo de material.

•

Projeto elétrico completo com detalhamento geral e levantamento de
quantitativo de material.

•

Projeto hidrossanitário completo, com levantamento de quantitativo de material.

•

Projeto de PCI completo, com detalhamento geral e levantamento de
quantitativo de material.

•

Projeto de SPDA completo, detalhamento geral e levantamento de quantitativo
de material.

•

Cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na execução dos serviços técnicos de engenharia, objeto
do presente termo, a CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas vigentes.
CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização dos serviços, ora
contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com
poderes para:
a) Recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições
especificadas neste Contrato;
b) Comunicar à contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos
serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
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c) Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens
constantes neste contrato;
d) A Contratada exercerá a fiscalização do presente contrato através da Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Transportes.
e) A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Senhora Adriana
Araújo Silva, Bacharel em Enfermagem, COREN 455648, Secretária Municipal de
Saúde, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
f) Fica designado o Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia e o
Engenheiro Civil Senhor João Manoel Pereira Rocha Neto, Registro Profissional no
CREA sob o n° 0515043133, como responsáveis pelo acompanhamento e
Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida
no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE: Fica
estabelecido que na hipótese de a Contratante deixar de exigir qualquer condição
deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como
renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 0 descumprimento parcial
ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o contratado às sanções
previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§1°. A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação
das seguintes penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual.
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§2°. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
I. 0,3 % Ores décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor dos serviços não realizados;
II. 0,7 °A, (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por
cada dia subseqüente ao trigésimo.
A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do
descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§3°. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas.
§4°. A contratada deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos
dentro de 10 (dez) dias da sua ocorrência e apresentar os documentos
comprobatórios até 10 (dez) dias, após a cessação do mesmo para serem apreciados
devendo a Contratante no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento dos
documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as razões de
sua eventual recusa.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: A inexecução, total ou parcial,
deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei n°. 8.666/93.
§ 1° 0 Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93
§ 2° Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei
8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
§ 30 0 Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito,
sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo
de caso fortuito ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
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c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência
ou dissolução judicial ou extrajudicial;
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca
da cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), 05 de outubro de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE
AGUILAR JARDIM
ENGENHARIA
LTDA:40827806000172

Assinado de forma digital por
AGUILAR JARDIM ENGENHARIA
LTDA:40827806000172
Dados: 2022.10.05 15:33:35 -0300'

CAIO MACIEIRA DE ALMEIDA AGUILAR
AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LIDA-ME
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01 e: Kaique Santos Rocha
CPF n°: 103.039.115-73

02 Nome: Hols marAl. .Iva
CPF n°: 058.341.655- 6
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ITEM

1
2

DESCRIÇÃO
ESTRUTURAL
PROJETO
PARA
EDIFICAÇÕES
EM
CONCRETO ARMADO
PROJETO
HIDROSSANITARIO

UND

QUANT

m2

263,71

m2

1.348,98

3

PROJETO ELÉTRICO

m2

1.348,98

4

PROJETO DE PREVENÇÃO E
INCÊNDIO
COMBATE
A
(PPCI)

m2

1.348,98

5

CONTRA
PROTEÇÃO
DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

m2

1.348,98

VALOR
UNIT C /
BDI
10,01
4,80
4,00

2,00

1,50

VALOR
TOTAL
2.639,74
6.475,10
5.395,92

2.697,96

2.023,47

R$ 19.232,19

VALOR TOTAL
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