FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA
CNPJ: 10.420.907/0001-63
SECRETARIA DE
SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01042017092
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICIPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sin, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
.Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado LUIZ CARLOS FERNADES LARANJEIRA, Inscrito
no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 366.908.135-68, e n°. CRM—BA N°. 9578,
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição
Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e
Contratos Administrativos Lei Municipal n° 48/2003e demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições
seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais
como médico do PSF da localidade de Moco! Lages, no Município de Matina, no
período de compreendido entre 03 a 28 de abril do ano em curso.
§10. Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURIDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93Lei Municipal n° 48/2003. Sem
prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a
prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da
Lei Orgânica do Município.

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional.
IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e
.funcionamento.
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE,
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos
eventualmente causados aos pacientes.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2065— Piso de atenção Básica PAB.
Projeto Atividade 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar.
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade - 2260— Manutenção do SUS
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE,
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 10. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
•

§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 03
a 28 de abril de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01042017092 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.
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DO FORO

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho Santana
Bahia com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.
-

E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas
vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas,
abaixo assinado).

MATINA, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

1

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01042017093
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

•

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o no. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado medica LARISSA HELEN LIMA MATOS CRM
28.262, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 028.800.885-50.
Doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição
Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e
Contratos Administrativos e a Lei Municipal n° 48/2003 demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis á espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais
como médico do PSF da localidade de Porco Torto/ Poço, no Município de Matina, no
período de compreendido entre 03 a 28 de abril do ano em curso.

•

§11. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93 Lei Municipal n° 48/2003. Sem
prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a
prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da
Lei Orgânica do Município.
CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do
exercco profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE.
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descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional.
IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e
funcionamento.
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE,
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos
eventualmente causados aos pacientes.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

•

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2065— Piso de atenção Básica PAB.
Projeto Atividade 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar.
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade - 2260— Manutenção do SUS
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 02- Rc. lm. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina©yahoo.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2294e5a5-15d9-48ac-825d-9e77d19a3bb3

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 10. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 03
a 28 de abril de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01042017093 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

-

DO FORO

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho Santana
Bahia com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.
-

E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas
vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas,
abaixo assinado).

MATINA, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

•

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado Dr. MAURICIO GRABOYS ALVES PEREIRA
MANGABEIRA CRM 28.784, brasileiro. solteiro, médico, inscrito no Cadastro de
pessoa física CPF sob o n° 032.038.025-46, residente domiciliado na Cidade de
Guanambi na Rua Saldanha, n.° 29— Bairro Paraíso: doravante denominado
CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°.
8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos
e a Lei Municipal n° 48/2003 demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à
espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação
de serviços mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de plantões médicos no
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no
período de 07 a 25 de Abril de 2017.
§10 . Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.

•
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregaticio nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. Sem prejuízo
da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa
de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica
do Município.
CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail. saudematinayahoo com br
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N°. 01042017095

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional.
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IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e
funcionamento.
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE,
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos
eventualmente causados aos pacientes.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO. pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS.
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde,
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 02- Rc, Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail:saudematina©yahoo.com br
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exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE,
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 10. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
§ 20. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de
período de 07 a 25 de Abril de 2017, do ano em curso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLAUSULA DECIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01042017095 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina©yahoo.com.br
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

-

DO FORO

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana— Bahia com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas
vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas,
abaixo assinado).

MATINA, Estado da Bahia, 07 de abril de 2017.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Nome: MAURICIO GRABOYS ALVES PEREIRA MANGABEIRA
CPF: 032.038.025-46
Certidão fl ° : 126090495/2017
Expedição: 17/03/2017, às 12:06:42
Validade: 12/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que MAURICIO GRABOYS ALVES PEREIRA MANGABEIRA, inscrito(a)
no CPF sob o n° 032.038.025-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01042017096

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 10.420.907/000163, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P:
46.480.000, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES
NETO, brasileiro, maior portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no
Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) JOMILDA
MOREIRA ALVES, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física
C..P.F sob o n°. 025.463.985-20, residente e domiciliado (a) Rua 25 de março s/n centro Matina-Ba,
doravante denominado CONTRATADO, entre si firmam o
presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n.° 37. inciso IX, e lei Municipal n.°
48, de 17 de junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20, VII, da Lei
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 03 de abril a 30 de
novembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no Hospital Municipal
Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município, vinculado ao FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA TERCEIRA JORNADA DE TRABALHO

DA CARGA HORÁRIA IDA

O (A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais.
a mesma se encontra em período gestacional

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 7.496,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais). Que serão pagas
em 08 (parcelas) parcelas mensais de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete
reais).

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail saudematina@yahoo.com br
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE - 2065—PISO DE ATENÇÃO BASICA -PAB.
PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
FONTE DE RECURSO: 14- SUS
FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 08 (oito) meses a contar da
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente
contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURIDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA —DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
- pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência
administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.

CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
•

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja.
E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017.
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N°. 01042017097

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10420.907/000163, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, CE.P:
46480000, neste ato representado pelo senhor

NETO,

AUGUSTO JOSE FAGUNDES

brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no

Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 363.015.075-68, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) CLEIDE
RODRIGUES DA SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa
Física C.P.F sob o no. 000.438.905-04, COREN-BA 1.165748 residente e
domiciliado(a) a na Fazenda Bumba, interior do Município de Matina-Ba, doravante
denominado CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição
Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003,
mediante as cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 03 de abril a 30 de
Novembro 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DO CARGO

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Técnica de Enfermagem, no
PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Bumba/Pichico, interior do
Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais.

CLÁUSULA QUARTA

- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais). Que serão pagas em 08
(meses) parcelas mensais de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
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vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR.
PROJETO ATIVIDADE - 2070-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
FONTE DE RECURSO: 14- SUS
FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 08 (oito) meses a contar da
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente
contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA -DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á.
- pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência
administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
•

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja.
E, por estarem justos acordados e contratados, firmam o presente Instrumento,
em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017.
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SECRETARIA DE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01042017098

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no.
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor Secretário
Municipal de Saúde, o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, brasileiro,
maior portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa
Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) JAQUEL PEREIRA DA SILVA,
brasileiro(a), solteira(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°.
074.695.695-96,e CONTER IDENTIDADE N,° 00200, residente e domiciliado (a)
Fazenda Lagoa do Curral, -centro -Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO,
entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER
A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n.° 37. inciso IX, e lei Municipal n.° 48,
de 17 de junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de abril a 30 de
novembro do ano em curso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Técnica em Radiologia, no Hospital
Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município, vinculado ao FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA
DE TRABALHO
O (A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 20 horas/semanais.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais). Que serão pagas em 08 (meses)
parcelas mensais de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente.
igente:-

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n0 - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
Praça
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02,04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE - 2065—PISO DE ATENÇÃO BASICA -PAB.
PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
FONTE DE RECURSO: 14- SUS
FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 08 (oito) meses a contar da
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO,
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente
contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURíDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

o

CLÁUSULA OITAVA —DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
- pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência
administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia
prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MA'JINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato na
hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende aos
interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à natureza
do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação
em vigor, aplicável à matéria
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
•

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja.
E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente Instrumento,
em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Matina. Estado da Bahia, 03 de abril de 2017.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 010304201 701

1
Os signatários deste instrumento, de um lado CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, Lavrador,
CPF: 015.795.935-00 e, de outro lado, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ORGÃO PÚBLICO CNPJ:
10.420.907/0001-63 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário de Um Imóvel, situado na Rua
Riacho de Santana, SIN, Centro de Matina Bahia, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante
as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja:
(1') - O prazo de locação é a partir de 03 de abril a 29 de dezembro de 2017, data em que o
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu,
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o
que somente se fará por escrito.
§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto deste instrumento;
(2') - O aluguel é de R$: 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), que o locatário se compromete
a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
(4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização
escrita do locador;
(5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito;
(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo
será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que
o credor constituir para ressalva dos seus direitos;
(11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a
locação, independentemente de qualquer formalidade;
(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, qualificação ORGAO PUBLICO CNPJ
10.420.907/0001-63, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do
imóvel;

J

Este contrato obedece ao processo de dispensa n°010304201 701 conforme a Lei Federal n°8.666/93.

UNIDADE: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2309 - MANUTENÇÃO DO SAMU.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2070 GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAUDE
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

1

(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento
expresso do locador.
(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época
da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do
aluguel;
19') - As despesas de consumo de água e as despesas ordinárias de condomínio são de
responsabilidade do locatário;
(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada corno alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503
- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador.
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
MA NA, 03 de Abril de 2017.
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(14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
na multa da Cláusula 12', mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:

DIARIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de MatnR

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0120032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: ODILIA DAS NEVES ALVES, inscrito no CPF sob o no. 015.623.255-31. Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no
Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 10.96000 (dez mil novecentos e sessenta reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.

•

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0620032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: SIZALTINA ANGÉLICA DE JESUS, inscrito no CPF sob o n°. 889.609.195-00. Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no
Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 19.875,00 (dezenove mil e oitocentos e setenta e cinco reais). JUSCÉLIO ALVES
FONSECA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 010304201701
PROCESSO DE DISPENSA N°. 010304201701
O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24,
inciso li da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. Contratado: Carlos
dos Santos Carvalho, CPF no. 015.795.935-00. Objeto: locação de um imóvel, destinado para instalação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)". 03/0412017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir
da data da sua assinatura. Valor total: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).
Juscélio Alves Fonseca
Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao sito https://www.portaldeassinaturas.coni.br:443 e utilize o código E82E-3261-8EF5-E231.
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QUINTA-FEIRA
06 DE ABRIL DE 2017
ANO N° X - N° 723

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROCESSO N° 010304201701

NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO MODALIDADE.
ODALIDADE:DISPENSA
DISPENSADE LICITAÇÃO N°. 010304201701

ATUAÇÃO.
TUAÇÃO:Aos
Aos três dias do mês de abril de 2017, na sala da Comissão Permanente de
Licitações, da Secretaria de Administração Finanças do Município de Matina Bahia,
cumprindo o disposto na legislação pertinente.

o

AUTUO
Despacho decisório de instauração de Processo Administrativo Licitatório e demais
documentos que seguem, consideradas peças pré-existentes e essenciais ao
procedimento administrativo, que se inicia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.417.800/0001-42
Gestão: 2017 —2020

o

d
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

p

Os signatários deste instrumento, de um lado NOEMI SILVA DE OLIVEIRA CPF: 006.084.63566 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGÃO PUBLICO CNPJ:
16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de UM IMOVEL, situado na
localidade de PICHICO, neste município de Matina Bahia, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário",
mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:
1') - O prazo de locação é a partir de 03 de abril a 29 de dezembro de 2017, data em que o locatário
se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto
deste instrumento;
2') - O aluguel é de R$: 846,00 (Oitocentos e quarenta e seis reais) que o locatário se compromete
a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante.
3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restitui-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização
escrita do locador;
5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou cm parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito;
8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a
locação, independentemente de qualquer formalidade;
13') - Assina 2 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PUBLICO
CNPJ (CPF) 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das
chaves do imóvel;
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E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
MATINA, 03 de abril de 2017.
LOCAD R

/
RIO.

TFTEMUNHAS:
dJ
ç)fl,Q

ir,-to
J

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.
Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ
Registrado sob o N°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ.
de

de
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- Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
14')
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na
multa da Cláusula 12a, mas serão pagas à parte;
Este contrato obedece ao processo de dispensa n°040304201704 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE - ORÇAMENTARIA: 02.03.00 - SÉC. MUNIC. EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER.
PROJETO/ATIVIDADE: 2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36 00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
- Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
15')
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
li?) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
- O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para (funcionamento de depósito da
17')
Escola Municipal Pc. Aldo Lucchetta, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso
do locador.
- Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo
18')
com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da
eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel;
- O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
19')
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
20')- A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
21')- Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do locador;
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal do M tua

EXTRATO DE CONTRATO N°. 040304201704
PROCESSO DE DISPENSA N°. 040304201704

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24,
inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. Contratado: Noemi
Silva de Oliveira, CPF no. 006.084.635-66 Objeto: "Locação de um imóvel para funcionamento de depósito da
Escola Municipal Pe. Aldo Lucchetta, visando atender a demanda do Município de Matina Bahia'. 03/04/2017.
Vigência: até o dia 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 846,00 (Oitocentos e
quarenta e seis reais). Juscélio Alves Fonseca - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0206042017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2017 - PP
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: ALLANA MAIARA FERNANDES GUEDES & CIA LTDA - EPP, CNPJ no. 12.111.651/0001-38.
Objeto: aquisição de materiais elétricos e materiais de construção destinados ao atendimento dos setores
públicos do município de Matina - BA. Assinatura: 06/04/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir
da data da sua assinatura. Valor: R$ 364.072,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e setenta e dois reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrõnicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E82E-3261 .8EFS-E231.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 110304201711

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro
Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca,
brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e
domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de
Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE,

e, de outro lado, VANESSA CARLA BENEVIDES

OLIVEIRA, brasileiro (a), portadora da Cédula de Identidade RG n°
1377120066, CPF n° 036.209.295-80, residente e domiciliada na Fazenda
Veados, Matina Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A),
entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal,
artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento
no art. 20, da Lei Municipal n1.48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município nas
atribuições de Recepcionista no Conselho Tutelar.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Recepcionista no Conselho

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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Tutelar, lotado (a) na

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, no

período de 03 de abril a 30 de novembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semana is.

CLÁUSULA QUARTA

- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância
bruta de R$ 7.433,53 (sete mil e quatrocentos e trinta e três reais e
cinquenta três centavos) que serão pagas em 08 (oito) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITENCIA SOCIAL.
PROJETO ATIVIDADE - 2057 - MANUTENÇÃO DO FMAS.
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

CLÁUSULA QUINTA

- DA VIGÊNCIA

A duração do presente contrato será no período de 08 (oito) meses a
contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO
ADITIVO.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da
presente contratação.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
1 - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a
comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A
CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por
interesse público e conveniência administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força
maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este
contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A)
não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta
inadaptação à natureza do objeto contratado.

CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que
outro seja.
E, por estarem justos acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017.

TE

CONTRATADO (A)
TESTEMUNHAS:
1)Nome completo:

2)Nome completo:

RG n°:

RG n°:

CPF N°

CPF N°:

Endereço:

Endereço:

Ass..: C

f1JPÁ

i

Ass.:

01/0a

o
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