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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0401201650
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no.
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a senhora JAKELINE
COTRIM DA COSTA,lnscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 026.161.135-62,
e no COREN—BA N°. 017.925, 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, a Lei Municipal n° 4812003e demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais
como Enfermeira no PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), PSF Dr. Jônatas
Malheiros de Araújo, na sede do Município de Matina, vinculado ao FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, no período de 04 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016.
§10. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA, 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 Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária por 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.
CLÁUSULA 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
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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 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$ 5.42000(cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo 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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA.
FONTE DE RECURSO: 14- SUS

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

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA
CNPJ: 10.420.90710001-63
SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA D

Matina

A serviço do povo

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.
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.
§ 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 DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
de janeiro a 29 de fevereiro do ano em curso.
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 0401201650 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, 04 de janeiro de 2016.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201649
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se fazem de
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita
no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53,doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor LARISSA
DA SILVA PEREIRA, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n1.039.755.595-43,
e n°. do CRM—BA N°27.525, 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 3,5 (três e meio)
plantões médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no
Município de Matina, no período de compreendido entre 04 a 29 de janeiro de 2016.
§11. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA, 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.
CLÁUSULA 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
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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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 dos créditos da CONTRATADA 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$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for à pacientes
atendidos por força do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidades:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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%
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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.
CLÁUSULANONA - 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 DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
a 29 de janeiro do ano em curso.
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 0401201649 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 21106/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.
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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).
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201648
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se fazem de
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita
no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a Dr. LARISSA HELEN
LIMA MATOS, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 028.800.885-50, e n°.
do CRM—BA N°. 28.262 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 04 (quatro) plantões
médico no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de
Matina, no período de compreendido entre 04 a 29 de janeiro de 2016.
§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.
CLÁUSULA 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
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br
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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.
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$ 6.130,00 (seis mil cento e trinta reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for à pacientes
atendidos por força do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidades:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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%
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULANONA - 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.
§ 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 DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
a 29 de janeiro ano em curso.
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 0401201648 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 21/06193e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematinayahoo com. br
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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, stado da Bahia,04 de janeiro de 2016.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201647
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 no .
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 900.110.905-53, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor MAURICIO
ALVES DA SILVA Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 004.145.455- 32, e
no . do CRM—BA N°. 27.966 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 04 (quatro) plantões
médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de
Matina, no período de compreendido entre 04 a 29 de janeiro de 2016.
§11. Os serviços serão prestados pela 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
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina©yahoo.com.br

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA
CNPJ: 10.420.90710001-63

4
IVIa Ifla

SECRETARIA DERR
SAÚDE

(FREFEflURADE

A serviço do povo

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 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$ 6.130,00 (seis mil cento e trinta reais) ficando
expressarnente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que títuloforà 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 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%

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

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA
CNPJ: 10.420.90710001-63

SECRETARIA DE
SAÚDE

URA DE

Mati`fia

A serviço do povo

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.
§ 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 04
a 29 de janeiro 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 0401201647 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 21/06193e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo com. br
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CLÁUSULA 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, stacoda Bahia, 04 de janeiro de 2016.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201646
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

-

Pelo presenteCONTRATODE 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°. 10.420.9071000163, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina Bahia, neste ato
representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO
CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-BA e
inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor LEONARDO
GUIMARÃES CASTRO, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n1018.659.56546,do CRM—BA N°. 24.666, 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 3,5 (três e meio)
plantões médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no
Município de Matina, no período de compreendido entre 04 a 29 de janeiro de 2016.
§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.
CLÁUSULA 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
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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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 dos créditos do 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$ 5.240,00 (cinco mil, duzentos e quarenta reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for à 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 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%
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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.
CLÁUSULANONA - 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.
§ 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 às 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 DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
a 29 de janeiro do ano em curso.
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 0401201646 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 21/06/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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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).

MATIN4, Est. do da Bahia, 04 de janeiro de 2016.

CON R&TANTE

TESTEMUNHAS:

4 CO7'11c2, (1w
f1i7 f6547

1
CP
2

JL)llCLL

CPF -01

.
;ot-i. .IC(5-•-11

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, N° 63- CENTRO
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo. com. br

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
CNPJ: 10.420.907/0001-63
SECRETARIA DE
SAÚDE
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201645
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

-

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da
Bahia, 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
Bahianeste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor GENESIO
SOUZA DE OLIVEIRA, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 864.995.13504, e n°. do CRM.-BA N°. 23908, 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 a Lei Municipal n° 48/2003, e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as
cláusulas e condições seguintes.
eguintes: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 5 (cinco) plantões
médico no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de
Matina, no período de compreendido entre 04 a 29 de janeiro de 2016.
§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.
CLÁUSULA 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
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da sede do exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o
CONTRATANTE, descontar dos créditos do 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$ 7.890,00 (sete mil, oitocentos e noventa reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for à pacientes
atendidos por força do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidades:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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- Re. Im. Tr. Saúde 15%
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULANONA - 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 DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
a 29 de janeiro do ano em curso.
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 0401201645 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 Matina - 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, 04 de janeiro de 2016.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201644
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

-.

Pelo presenteCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSque entre se fazem de um
lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/000163, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina Bahia, neste ato
representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO
CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-Be
inscritonoCadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor CHARLES JACKSON
FAGUNDES COSTA,Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n1026.143.825-52, e
n°. do CRM—BA N°7662, 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 Administrativosa 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
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionaisa serem
prestados pelo CONTRATADO, como Farmacêutico, para o desenvolvimento das
ações de assistência farmacêutica no Município de Matina, no período de 04 de janeiro
a 29 de fevereiro de 2015.
§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.
CLÁUSULA 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
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CONTRATANTE, descontar dos créditos do 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$ 5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que títuloforà pacientes
atendidos por força do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidades:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2289 - Outros programas de Saúde
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 14 - SUS
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O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULANONA - 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.

-.

§ 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 DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
de janeiro a 29 de fevereiro do ano em curso.
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 0401201644 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 Matina 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, E tado da Bahia, 04 de janeiro de 2016.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201643
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, 63, Centro
Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor
Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA,
brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro
de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) JOSE MARIA
GOMES, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física
C.P.F sob o n°. 465.805.655-00, residente e domiciliado(a) na Artur Fernandes,
s/n- centro Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, entre si firmam
o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
com fundamento legal na Constituição Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei
Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as cláusulas e condições
seguinte.

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no
art. 2°, VII, da Lei Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município no
período de 04 de janeiro a 31 de maio de 2016.
-

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DO CARGO

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como CONDUTOR(Motorista), no
SAMU, na sede do Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLÁUSULA TERCEIRA
TRABALHO

-

DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE

O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40
horas/semanais, em regime de plantões.

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, sin° fonefax(77) 3643-1123 / 1254 CEP 46480-000 Matina Bahia
E-mail: saudematinayahoo.com.br
-

-

-

-
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CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Que serão pagas em 05 (cinco)
parcelas mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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: 14- SUS
Fonte de Recurso: 02- Rc, Im. Tr. Saúde 15%
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 05 (cinco) meses a contar
da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente
contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURIDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA-DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
- pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso li, 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.

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sín° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinayahoo.com.br
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Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
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, 0' de janeiro de 2016.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201642

-

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no .
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor
Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA,
brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro
de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) EVERALDO
FERNANDES BONFIM, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de
Pessoa Física C.P.F sob o no. 788.831.055-91, residente e domiciliado(a) na 21
de Abril ,s/n- centro, Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, entre
si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo
n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as
cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no
art. 2°, VII, da Lei Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município no
período de 04 de janeiro a 31 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como CONDUTOR(Motorista), no
SAMU, 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, em regime de plantões.

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480.000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematina6yahoo com.br
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CLÁUSULA QUARTA

- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Que serão pagas em 05 (cinco)
parcelas mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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: 14- SUS
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im, Tr. Saúde 15%
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 09 (nove) 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.

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n0 - fonefax(77) 3643-112311254 - CEP 46480-000 - Matna - Bahia
E-mail saudematrnayahoo.com.br
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Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
-.

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
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, 04 de janeiro d 2016.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201641
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, 63, Centro Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor
Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA,
brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro
de Pessoa Física, sob o no. 900.110.905-53, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) EDSON DA
SILVA FERNANDES, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de
Pessoa Física C.P.F sob o n°. 926.758.475-49, residente e domiciliado(a) na
Praça Eraldo Tinoco/n- centro, Matina-Ba; doravante denominado
CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na
Constituição Federal, artigo n.° 37. inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de
junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no
art. 2°, VII, da Lei Municipal n0 48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município no
período de 04 de janeiro a 31 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A)
Prestará serviços como TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, no SAMU, 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, em regime de plantões.

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - íonefax(77) 3643-1123 /1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinayahoo.com.br
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CLÁUSULA QUARTA

- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Que serão pagas em 05 (cinco)
parcelas mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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- 14- SUS
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 05 (cinco) 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.

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudernatinayahoo combr
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Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
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, 04 de neiro'e 2016.
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Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46460-000
E-mail: saudematinavahoo.com.br
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201640

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no .
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor
Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA,
brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro
de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) JOSE
FERNANDES DE SOUZA, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de
Pessoa Física C.P.F sob o n°. 577.849.305-34, residente e domiciliado(a) na
1,0 de Janeiro, s/n- centro, Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO,
entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo
n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as
cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no
art. 2°, VII, da Lei Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município no
período de 04 de janeiro a 31 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como CONDUTOR (Motorista), no
SAMU 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, em regime de plantões.

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46450-000 - Matina - Bahia
E-mail saudematinavahoo. com. br

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Que serão pagas em 05 (cinco)
parcelas mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:

-.

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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: 14- SUS
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 05 (cinco) 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.

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n0 - fonefax(77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinayahoo.com,br

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
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, 04 de ja ei ro
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201639

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no.
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor
Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA,
brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro
de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) JOAQUIM
PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de
Pessoa Física C.P.F sob o n°. 021.077.768-06, residente e domiciliado (a) na
Hermenegildo Fernandes Neto, s/n- centro, Matina-Ba, doravante denominado
CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na
Constituição Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de
junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no
art. 2°, VII, da Lei Municipal n°.48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município no
período de 04 de janeiro a 31 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como CONDUTOR(Motorista), no
SAMU, 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, em regime de plantões.

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123/1254 - CEP 46460-000 - Matina - Bahia
E-mail saudematinaivahoo.com br
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CLÁUSULA QUARTA

- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Que serão pagas em 05 (cinco)
parcelas mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
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: 14- SUS
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 05 (cinco) 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.
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Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
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, 04 de/Janeiro de 2016.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201638
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 senhor Secretário Municipal de Saúde, o
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.°
05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53,
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado
o(a)senhor(a) GUILIA RIVELE SOUZA FAGUNDES brasileiro(a), solteira(a),
Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n1 038.392.935-02, residente e
domiciliado(a) a Rua Bom Jesus, s/n, centro, Matina-Ba, doravante denominado
CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento lega! na Constituição
Federal, artigo n.° 37, inciso IX e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003,
mediante as cláusulas e condições seguinte
-

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei
Municipal n 0 48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 04 de janeiro a 31 de
maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DO CARGO

O (A) CONTRATADO (A) Prestará serviços como Digitadora, na Secretaria Municipal
de Saúde de Matina. na sede do Municipio, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.

CLÁUSULA TERCEIRA
TRABALHO

-

DA CARGA

HORÁRIA IDA JORNADA DE

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais.

CLÁUSULA QUARTA

-

DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Que serão pagas em 05 (cinco) parcelas
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n0 - fonefax (77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000
E-mai l : saudematinayahoo. com. br

-

Matina

-

Bahia

SECRETARIA DE
SAÚDE

Matífi
--uaA serviço do povo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA.
FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de (cinco) 05 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 partes111 - 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 10 (dez) meses de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia
prevista no inciso II. desta Cláusula: exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato na
hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende aos
interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação â natureza do
objeto contratado.

CLÁUSULA NONA

Praça Satiro Virgilio Fernandes, sfn° - fonefax (77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinavahoo combr
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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 subscrita.

Matina, Estado da Bahia, 04 de janeiro de 201
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N° 0401201637
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRESE FAZEM O MUNICíPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se
fazem de um lado o FUNDO DE SAÚDE 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 Virgilio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia,neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o senhor DIEGO
HENRIQUE FERNANDES GUEDES, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o
n1033.092.285-84, e n°. do COREN—BA N°. 17029, 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
a Lei Municipal n 48/2003e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à
espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação
de serviços mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais
como enfermeiro do PSF da localidade de Porco Torto! Poço, no Município de Matina,
no período de compreendido entre 04 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016.
§11. Os serviços serão prestados pela 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 Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária por 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.
CLÁUSULA 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
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudem atina yahoo. com. br
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da sede do exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o
CONTRATANTE, descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições
devidas, para recolhimento compulsório e outros julgados necessários.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
1 - 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$ 5.420,00(cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo 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 - 2066—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
FONTE DE RECURSO: 14- SUS

CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematiriayahoo.com.br
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O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente 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.
§ 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 DÉCIMA SEGUNDA

-

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
de janeiro a 29 de fevereiro do ano curso.
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 0401201637 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo.ccm.br

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA
CNPJ: 10.420.90710001-63
SECRETARIA DE
SAÚDE

('

PREffII1JRA DE

Mafina
A serviço do povo

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, stado a Bahia, 04 de janeiro de 2016.
/1

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1
CPF-

2
CPF -
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PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo.com.br
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201636

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 senhor Secretário Municipal de Saúde, o
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.°
05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53,
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado
o(a)senhor(a) LEIDIANE PEREIRA BEZERRA, brasileiro(a), solteira(a), Inscrito(a) no
Cadastro de Pessoa Física C.P,F sob o n°. 046.755.245-24, residente e domiciliado(a)
a Rua Antonio Alves Pereira, s/n, centro, Matina-Ba, doravante denominado
CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição
Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003,
mediante as cláusulas e condições seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei
Municipal n°.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 04 a 29 de janeiro de
2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
Oi,A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no CAPS 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.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
88000 (oitocentos e oitenta reais). Que serão pagas em 01 (uma) parcela mensal de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, sin° - fonefax (77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematina(yahoo. com. br
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 01 (um) mês 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 li, é obrigatória a comunicação prévia
mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter reduzido o
prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de remuneração,
caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia prevista no inciso II,
desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato na
hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende aos
interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à natureza do
objeto contratado.

CLÁUSULA NONA

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n0 - fonefax (77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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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 igualmer71e.subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 04 de jaieiro de 2p16. /
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CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N°. 0401201635
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia. inscritono
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda. sob o n° 10.420.9071000163, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes. 63. Centro - Matina Bahia. C E P
46.480 000 neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA brasileiro, maior portador do RG n.°
05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53.
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado
o(a)senhor(a) ANOEME SANTOS OLIVEIRA, brasileiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de
Pessoa Física C P.F sob o n°. 035.050.135-10. residente e domiciliado(a) a Rua
Riacho de Santana.Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, entre si firmam
o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, com
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n.° 37, inciso IX. e lei Municipal n.°
48, de 17 de junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20 , VII, da Lei
Municipal n°48/2003. ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 04 de janeiro a 29 de
fevereiro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Auxiliar de Farmácia , na sede do
Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA /DA JORNADA DE
TRABALHO
O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
1 76000 (um mil setecentos e sessenta reais). Que serão pagas em 02 (duas)
parcelas mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

Parágrafo único As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, sfn° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO - 3.3 9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FíSICA
FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 02 (dois) 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.
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

Praça Sátiro Virgiiio Fernandes. sln° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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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, 04 de jariwO16
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0401201634

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRESE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃODE 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 no .
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia,neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor NOELMA
SILVA SANTANA, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n1046.135.065-30, e
n°. do COREN—BA N°. 173735-P, 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 a Lei Municipal n° 48/2003e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais
como enfermeira do PSF da localidade de Pichico/Bumba, no Município de Matina, no
período de compreendido entre 04 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016.
§10. Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO 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 Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária por 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.
CLÁUSULA 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
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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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 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$ 5.420,00(cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo 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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
FONTE DE 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
subseqüente 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.
§ 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 DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 04
de janeiro a 29 de fevereiro do ano em curso.
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 0401201634 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br
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CLÁUSULA 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, Estdo da :ahia, 04 de janeiro de 2016.
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