CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017106
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 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 no
. 363.015.075-68, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) JOSIENE PEREIRA
DOS SANTOS, brasileiro(a) casado(a) Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física
C. .P.F sob o n°. 060.822.745-55, residente e domiciliado (a) Rua Pedro Alexandrino de
Almeida s/n - 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 n0
48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de junho a 29 de
dezembro 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 - DA CARGA HORÁRIA IDA
JORNADA DE TRABALHO
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$ 6.559,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais). Que serão pagas em 07
(sete) 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: saudematinayahoo com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001.63

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 07 (sete) 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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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
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, 01 de junho 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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017107

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA. Estado da Bahia, inscrito no Cadastro
Gera! de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 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 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) Eunazia Cardoso Silva, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de
Pessoa Física C.P.F sob o n 0 042.823.495-06. 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 0 . 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 junho a 29 de
dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DO CARGO

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Auxiliar de Consultório Dentário (ACD)
no PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). na localidade de Pichico/Bumba, interior do
Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A mesma se encontra gestante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA
DE TRABALHO
(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais. a
mesma se encontra em período gestaciona!

CLÁUSULA QUARTA

- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
6.559.00 (seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais). Que serão pagas em 07
(sete) parcelas mensais de R$ 937.00 (novecentos e trinta e sete reais).
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J:10.420.907/000163

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 07 (sete) 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.

Praça Sátiro Virgílio Fernandes. s/n0 - fonefax(77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinayahoo,combr
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
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, 01 de junho 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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017108.
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 no. 363.015.075-68, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) ANGELA CRISTINA
ALVES PEREIRA, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física
C..P.F sob o n°. 033.490.755-17, residente e domiciliado (a) Rua Dideus Alves
Pereira- 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 0 . 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 junho a 29 de
dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como marcadora de exames, na secretaria
Municipal de saúde, na sede do Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE. A mesma se encontra em gozo de Licença Maternidade

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA
JORNADA DE TRABALHO
O (A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais
a mesma se encontra em período de Licença Maternidade.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 6.559,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais). Que serão pagas
em 07 (sete) parcelas mensais de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Praça Sátiro Virgílio Fernandes. sin°
- fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinayahoo 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

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 BÁSICA -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 07 (sete) 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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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
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, 01 de junho de 2017.

CON4RATANTE

Y9
~,~

Q~Xiá-r~
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
1

'l3J

Praça Sátiro Virgílio Femandes, sin° fonefax(77) 3643-1123 11254 E-mail: saudematinayahoocombr
-

CEP 46480-000 Matina
-

-

Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b6915f6-4936-451b-9805-bcf0cc63b6f5

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017109
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 SAÚDE 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. GENESIO SOUZA DE OLIVIERIA CRM 23908,
brasileiro, casado, médico, inscrito no Cadastro de pessoa física CPF sob o n°
864.995.135-04, residente domiciliado na Cidade de Riacho de Santana na Rua Otavio
Mangabeira 454 - Bairro Castelo Branco; doravante denominado CONTRATADO,
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis no. 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 01 a 30 de Junho de 2017.
§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 8.666/93e 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: saudematina©yahoo.com.br
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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$ 7.350,00 (sete mil e trezentos 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.
nidade:Unidade
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS.
Projeto Atividade 2302 - Programa BLMAC
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
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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.

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.
§ 1°. 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 01
a 30 de junho 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 01062017109 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 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, 01 de junho de 2017.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017110
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 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, 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 01 a 30 Junho de 2017.
§1°. 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, li, 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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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

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.
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$ 6.750,00 (seis mil 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 2302 - Programa BLMAC
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: saudematinayahoo.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 075cf8a1-0236-4561-aa3f-3476fc6846e8

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
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

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, 01 de junho de 2017.

—CONTRATANTE
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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.
§ 11. 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.
§ 21. 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 01 a 30 de junho 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 01062017110 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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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01062017111
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 MUNICÍPIO 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, 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 no. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado à. ESLAYNE DE JESUS SILVA, brasileira, maior,
portadora do CPF/MF n° 056.409.755-12, domiciliado à Na Rua Lagoinha - município
de Matina Bahia, 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
a Lei Municipal n° 48/2003, e 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
Objeto do presente contrato é a realização da prestação de serviços como Educadora
Física no NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), vinculado as USF (Unidade de
Saúde da Família) do Município de MATINA Município de MATINA, no período de 01
de junho a 31 de agosto de 2017.
§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. 25, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003,
consoante o art. 37, IX, da CF, e na forma da lei municipal, uma vez que a prestação
de serviços de saúde é indispensável para população. 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
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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.
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.
CLÁUSULA 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$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 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 - 2306— Manutenção do NASF.
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.
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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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subsequente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA 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.
§ 11. 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 DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração no
período compreendido entre 01 de junho a 31 de agosto de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DAS ALTERAÇÕES.
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 n°. 01062017111 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 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, firnfam 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, 01 de junho de 2017.

NTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1
CPF—

)?o.D cá 3 tÇ

2
CPF- (j\3
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N". 010620171 1
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUF
ENTRE SE FAZEM O MUNICIPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entro 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
Matira
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO
brasileiro, maior, portador do RG ri.°
2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro ou
Pessoa Física, sob o n. 363.015.075.68 doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado RONNEO LUCIO SILVA
RODRIGUES CRM 27.531,
btasil,ro medico, inscrito no Cada'tro de pessoa física CPF sob r
n ,'3 715 10i.,
doravante denominado CONTRATADO tendo em vista o que dispõe a Coostituiçao
Federal, as Leis Q,
8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licação ø
Contratos Administrativos e a Lei Municipal n 48/2003 dema disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS 1 28693
resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições
seguintes,,
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO consistentes na realização de plantões módicos no
Hospital e Maternidade Hermenegilcjo Cardoso de Castro no Municipio de Matina, com
duração de 01 a 30 de junho de 2017.
§10.

Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE
CLAUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURIDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A Prestação dos serviços ora contratados nau implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e
0 CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, H da
Lei 8.666/93e a Lei Municipal n 4 8/2
003, 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 Munícipio.
CLÁSULA

TERCEIRA - DA OOCUMENTAÇÂ'Á SER APRESENTADA

O CONTRAtADO apresentou ao CONTRATANTE na ocasião Oportljrja a sua J4scriço
no Conselho Profissional da Categoria, O CONTRATADO se obriga a apreatar at
CONTRATANTE sua inscrição coma autõnorno ria Prefeitura Municipal $
sede
exerçiciu profissional e na Previdência SoIaI, Sob pena de o CONTRATAN
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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 igualitaro
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços:
li - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição:
1

11 - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técrncas
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 de,
exercicio das atribuições relativas ao presente contrato
CLÂSULA QUINTA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO e responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou Irnpericia 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.
CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de RS 4280.00 (quatro mil, duzentos e oitenta reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a paciene
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a Conta das seguintes unidade:
Unidade orçamentária: 02 0400 Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS.
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento 3.3.90.3600 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Fisica.
Fonte de Recurso:02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS
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CLAUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
O preço ajustado no presente contrato será pago até o decimo primeiro dia útil do mês
subseqüente a prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLASIJLA NONA DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTFÁTANTE 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 prestara todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLAUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES

Fica o CONTRATADO sujeito as 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.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO,
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01
a 30 de junho do ano em curso,
CLÁUSULA DECIMA 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 e celebrado conforme o Processo de Dispensa 0106201
e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais preciment pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n°
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 4812q0'3, que,ispõe
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As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana-. Bahia com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do
presente contt ato que não puderem ser resolvidas pelas partes
E por estarem às partes justas e contratadas, firm
o presente contr. o em 02(duas
vias de igual teor e forma para um único efeito,
presença de 02(duas) stemunhas
abxo assinado)

MATINA, Estado da Bahia, 01 de junho7

2017.

Lúcio S. Rodi 1,,,..
D 'onfleo MD1CO
CNHG 64099 ,CREMt 7531
CONTRO4.E 6!?9

ONTRA 'DO

TESTEMUNHAS;

1
CPF

-

2
CPF.

3J5
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