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

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 RODRIGO DOURADO FERNANDES CRM 28.945,
brasileiro, solteiro, médico, inscrito no Cadastro de pessoa física CPF sob o n°
007.671 .855-79,; 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 de 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, 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
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE,
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017113

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.
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$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 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
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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.
§ 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01062017113 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 OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

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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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:1 0.420.907/0001-63

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 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 à empresa LARISSA HELEN LIMA MATOS-ME
inscrita no cadastro de pessoa jurídica CNPJ sob o n°. 23.745.260/0001-91, neste ato
representada pela medica LARISSA HELEN LIMA MATOS CRM 28.262, Inscrita no
Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 028.800.885-50, residente e domiciliado na
Rua 02 de Julho s/n. Centro de lgaporã Bahia. 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 médicos 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.
§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, 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
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017116

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;
li - Dar conhecimento ao paciente na condição dprestador 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$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos 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 c Saúde,
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS.
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde,
Elemento 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
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 CONTRATADA 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 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01062017116 é 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 OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

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.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, pessoa jurídica direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o n° 16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, s/n,
Município de Matina, Matina Estado da Bahia, CEP 46480 000, neste ato representado pelo prefeito
Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileiro casado RG. 0493127151 e CPF 513753035 20,
residente e domiciliado à Praça Elgino Campos, 39, Centro município de Matina Estado da Bahia CEP
46480 000, neste ato CONTRATANTE, do outro lado, VANESSA CARLA BENEVIDES OLIVEIRA,
brasileira, portadora da cédula de identidade RG n° 1 377120066, CPF n° 036209295-80, residente e
domiciliado na fazenda Veados, Matina Bahia, denominado neste ato de CONTRATADA, firma entre
si este Termo de Rescisão Contratual, resolvem rescindir o referido Contrato n° 110304201711 de
Prestação de Serviços, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo 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 termo tem por objeto a rescisão do Contrato n° 110304201711 de Prestação de Serviço,
celebrado em 03 de abril de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula
Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época,
relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
CLÁUSULA TERCEIRA - 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.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o
presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas.

Matina, 03 de julho de 2017.

CONTRATADO (A)
TESTEMUNHAS:
1.
RG
CPF N°
ENDEREÇO:
Ass.

2.
RG o
CPF NO-o.$a---J.-5
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MATINA E VANESSA CARLA BENEVIDES OLIVEIRA.

FUNDO DE SA(DE DO MINICÍPt() DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
('.N .P..J:1O.420.907/0001-63

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 médica CRISTIANNE ALVES RODRIGUES, CRM
24274-BA, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 003.234.935-13; 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 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
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE.
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01062017117

rr-X.

FUNDO DE SAIIDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
('.N.P3:10.420.907/0001-63

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.
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$ 6.150,00 (seis mil e cento 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. lm. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS
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descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.
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ESTADO DA BAHIA
C.N.P3:10.420.907/0001-63

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.
§ 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.
§ 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 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01062017117 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 OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

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.

CONTRATAD

TESTEMUNHAS:

1
CPF_

DQqSj

2
CPF -
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01072017018
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°. 10.420.907/000163, 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 MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA CRM 29.247, Inscrito no Cadastro de Pessoa
Física sob o n°. 840.797.705-53, 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 31 de Julho 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 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
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, descontar
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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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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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$ 1.450,00 (hum mil e quatrocentos 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
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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.
§ 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.
§ 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 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01032017081 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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FUNDO DE SAITDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J:LO.420.907/0001-63

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, 29 de junho de 2017.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal cio Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 840.797.705-53
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e
abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a a 'd do parágrafo único do art. 11
da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:21:47 do dia 03/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2017.
Código de controle da certidão: BA07.59C3.AFI2.5ODA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Contribuinte MRrÀ CRIST1A CE OLtVEA LIMA
CPFIC,N.P.J: 90-79770553
Endereço. RUA G000FREDO GUOES N' 25 BAIRRO CENTRO CEP 47cOO COMPLEMENT O LOTE
QUADRA
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y5TRAÇO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 05/07/2017 09:18

SECRETARIA DA FAZENDA

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20171414596

NOME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

840.797.705-53

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/07/2017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:Ilwww.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 840.797.705-53
Certidão fl° : 132440007/2017
Expedição: 05/07/2017, às 09:21:28
Validade: 31/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, inscrito (a) no CPF
sob o n° 840.797.705-53, 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.

Dúvidas e sugestões: cndtst.jis.br
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

CONTRATO N°. 0619062017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017

O Município de Matina Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln°, Centro, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa LUBRICOL COM. DE ÓLEOS LUB.
E AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 01.054.727/0001-14, com sede a Avenida Santos Dumont, 514,
Vomitamel, Guanambi BA, representada por seu sócio, Sr. Delci Costa Alves, CPF 013.221.918-24 e RG
02.344.311-13 SSP/BA, denominando se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o
presente Contrato de Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, aquisição de peças
novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos leves e
pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, decorrente da
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017, pelo Prefeito
Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas
modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
-

-

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
-

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA, por meio de REGISTRO DE
PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de
obra para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota
municipal, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do
processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017.
§ 1° O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
-

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20

A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
-

CLÁUSULA SEGUNDA DOS PRAZOS
-

Este instrumento vigorará ate 31 de agosto de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
-

~U

1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
/
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

À

iW~_
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-

-

-

-

g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento
da Secretaria Solicitante.
II- do CONTRATANTE:
a)pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b)receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 41.367,79 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e
nove centavos), referentes aos lotes 04, 07, 24 e 27, o preço será fixo, exceto para as situações previstas
em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo Único. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá
ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde
Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto/Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Projeto/Atividade: 2197 - Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes.
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este',
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorizaão escrita e
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.80010001-42

fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 11e 21, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito.
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10,
da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
Presencial SRP N°. 13/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Matina-Bahia, 19 de junho de 2017.
Ï

JUSCELI
Prefeito do

L ES FONSECA
nicipio de Matina-BA.
TRATANTE

rO1.054.7'710001,14

1

LUblcoi Comércio de Óleos
Lubrificantes e Auto Peças Ltda.
Av. Santos
514
LUBRICOL COM. DE SLEOS LUB. E AUTO PEÇAS LTDA . 46430..000 Dumoit,
Vomitarnei
CONTRATADO
LGuanambi
BAJ

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:e
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CPF:
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MATINA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0619062017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: LUBRICOL COMÉRCIO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ n°.
01.054.727/0001-14. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de
obra para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal.
Assinatura: 19106/2017. Vigência: Até 31 de agosto de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$
41.367,79 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

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 site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1510-E846-0091-D474.
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TERÇA-FEIRA • 04 DE JULHO DE 2017
ANOX 1 N765

