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CONTRATO N°. 0502012017

Termo de contrato que entre si celebram, por um lado, o MUNICÍPIO DE MATINA, BAHIA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no 16.417.800/0001-42, com
sede administrativa localizada na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Matina,
Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. JUSCÉLIO ALVES FONSECA,
denominando-se esta parte, doravante, simplesmente por MUNICÍPIO, e, de outro lado,
JULIANE PEREIRA REIS - ME, CNPJ n° 10.839.524/0001-24, com endereço na Rua
Dezessete, n° 5, Bairro BNH, Guanambi, Estado da Bahia, neste ato representada por
JULIANE PEREIRA REIS, CPF no 026.239.175-90 e RG n° 13774898-86 SSP/BA,
denominado aqui simplesmente por CONTRATADO, pelo que tem justo e acertado, na forma
da legislação em vigor, o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
A presente adjudicação resulta da homologação do processo administrativo de
Inexigibilidade de Licitação, pelo Prefeito do Município, realizada com fundamento no art.
25, II. Uo, c/c art. 13, III e V. da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O Objeto do presente contrato é a contratação de prestação de serviços na implantação,
capacitação e assessoramento de pessoal na digitação das informações necessárias e
exportação dos dados dos sistemas informatizados para o SISTEMA SIGA do Tribunal de
Contas da Bahia.

o

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato é celebrado, por tempo determinado, com vigência até 29/12/2017,
contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade
das partes e na forma das disposições legais vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRECO
O MUNICÍPIO pagará ao CONTRATADO pela execução dos serviços objeto deste Contrato o
valor global dos serviços será de R$ 50.400,00 (cinqüenta mil e quatrocentos reais), com
pagamento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), pagamento deverá ser efetuado em
12 (doze) parcelas iguais, vencíveis até o dia 30 (trinta) de cada mês.
Parágrafo Primeiro. O pagamento será efetuado diretamente na conta corrente no 34421-4,
agência 0923-7. Banco do Brasil.

Praça Helena Carmem de Castro Donato, sin° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina 1 BA
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Parágrafo Segundo. O valor do presente contrato será reajustado na hipótese de sua
prorrogação após o período de 12 (doze) meses pelo Índice Geral de Preços - Mercado,
calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
Parágrafo Terceiro. Nos preços propostos estão inclusos todos os custos direitos e indiretos
requeridos para a execução do contrato, sendo 60% correspondente a mão de obra e 40% a
despesas administrativas, custos com materiais, verbas indenizatórias, insumos, tributos e
outras despesas que não incidem no cálculo de pessoal.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

S

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação
orçamentária específica constante no Orçamento do MUNICÍPIO, cujo empenho deverá ser
efetuado no valor anual deste contrato.
UNIDADE: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
ATIVIDADE: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 00 - Recursos Ordinários.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUCÃO
O presente contrato será executado da seguinte forma:
1 - Por parte do CONTRATADO, através da prestação de serviços na implantação, capacitação e
assessoramento de pessoal na digitação das informações necessárias e exportação dos dados
dos sistemas informatizados para o SISTEMA SIGA do Tribunal de Contas da Bahia.
II - Por parte do MUNICÍPIO, através do cumprimento das Cláusulas e obrigações do presente
Contrato, especialmente no tocante ao pagamento do preço ajustado e fornecimento
tempestivo das informações e documentos necessários ao cumprimento do acordo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGACÕES DAS PARTES
São obrigações decorrentes do presente contrato as seguintes:
1- DO CONTRATADO
a) Exercer o assessoramento de pessoal na digitação das informações necessárias e
exportação dos dados dos sistemas informatizados para o SISTEMA SIGA do Tribunal de
Contas da Bahia.
a) Exercer outras atividades correlatas.
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a

II- DO MUNICÍPIO:
a) Pagar as despesas inerentes ao Contrato.
b) Solicitar as consultas inerentes ao cumprimento deste termo de contrato, em tempo hábil,
através de contato verbal ou através de meios hábeis, tais como telefone, fax,
correspondência postal, etc.
Parágrafo Primeiro. É obrigação comum a ambas as partes cumprir os prazos avençados
neste documento.

S

Parágrafo Segundo. Pelo não cumprimento de qualquer das Cláusulas contidas neste
Contrato, será aplicado o disposto na Lei n° 8.666/93, com suas alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERACÃO
Este termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na lei 8.666/93, em
especial:
1 - pela inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma das partes ensejar em falta ao que
aqui foi pactuado, de tal forma que não subsistam condições para a manutenção do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução;
III - pela ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de pleno direito.
Parágrafo Único. As partes poderão alterar este instrumento de contrato através de Termo
Aditivo, observadas as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto,
assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA - MULTA E PENALIDADES
O descumprimento de quaisquer cláusulas deste Contrato, sujeitará ao pagamento, por parte
da contratada, de multa de até 20% (vinte por cento) do valor mensal previstos na Cláusula
Quarta, apurada de acordo com a gravidade da infração, mediante prévio processo
administrativo, com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, ficando ainda, a
CONTRATADA sujeita a todas as penalidades estipuladas nos Artigos 81 a 88 da Lei
8.666/93 de 22 junho de 1993, se por qualquer meio ou motivo, justificadamente ou não,
direta ou indiretamente, vier a dar causa a qualquer daqueles eventos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

Fica eleito, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da
Comarca do Contratante, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas inerentes a este
termo.
Assim, por estarem justos e acertados, nos termos da legislação vigente e específica para isso,
as partes subscrevem o presente termo, que vai lavrado em quatro vias, idênticas e de igual
teor, na presença de duas testemunhas, para tornar o mesmo, bom, firme e valioso.

Matina (BA), 02 de Janeiro de 2017.

ONSECA
lO DE MATINA

JULIANE
CONTRATADO (A)
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0302012017

O Prefeito do MUNICI PIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no
art. 25, II, § 11, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratado. SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob n°
09.518.001/0001-05. Representante Legal: AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, OAB/BA 10109
Objeto: Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria de caráter Técnico-Especializado na Área de
Licitações e Contratações realizadas pelo Município de Matina Bahia, atuação em processos administrativos
com emissão de pareceres no setor de recurso humano, além de atuação em processos judiciais, nas
jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.0 grau. Assinatura 02/01/2017 Vigência: Até 31 de março de 2017,
a partir da data da sua assinatura Valor R$ 26.280,00 (Vinte e seis mil e duzentos e oitenta reais) JUSCÉLIO
ALVES FONSECA - Prefeito Municipal

IR

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0502012017
Processo Administrativo n°. 05/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no
art. 25, li, § 10, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICíPIO
DE MATINA. Contratado: JULIANE PEREIRA REIS - ME, inscrita no CNPJ sob n° 10.839.524/0001-24.
Representante Legal: Juliane Pereira Reis. Objeto contratação de Prestação de serviços na implantação,
capacitação e assessoramento de pessoal na digitação das informações necessárias e exportação dos dados
dos sistemas informatizados para o SISTEMA SIGA do Tribunal de Contas da Bahia Assinatura 02/01/2017
Vigência. Até 29/12/2017, contado a partir da data de sua assinatura. Sendo o valor total de R$ 50.400,00
(cinqüenta mil e quatrocentos reais), com pagamento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), cujo
pagamento deverá ser efetuado em 12 (doze) parcelas iguais. JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito
Municipal
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SEGUNDA-FEIRA
23 DE JANEIRO DE 2017
ANO N° X - N° 693

o

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos
'ara verificar as assinaturas vá ao site https://www, poria ldeassinaturas com br443 e utilize o código 6A7A-963F-8540-1AD5.
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Contrato que celebram o MUNICIPIO DE MATINA e a empresa
SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS para a prestação
de serviços cie consultoria e assessoria técnica especializada

O Município de Matína, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF sob n° 16417 800/000 142, Estado da Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, JUSCELIO ALVES FONSECA,
CPF n° 513.753 035-20 e RG n°04931271-51. doravante denominado, simplesmente. CONTRATANTE
e a empresa SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n° 03288 100/0001-53,
estabelecida a Avenida António Carlos Magalhães n 34 sala 28 Itaigara. Salvador/BA, CEP 41 710230, neste ato representada pelo MICHEL SOARES REIS, brasileiro, divorciado, CPF n°899249595-15
e RG n° 065,226,517-39, advogado, inscrito na OAB/BA sob n° 14 620 e PAULO DE TARSO B SILVA
PEIXOTO, brasileiro, solteiro, CPF no 033 517 095-10 e RG n° 08731047-30, advogado, inscrito na
OAB/BA sob n° 35 692, daqui por diante denominada, simplesmente. CONTRATADA. tendo em vista o
que dispõe as normas gerais da Lei federal n° 8 666/93. modificada posteriormente, referente à
Inexigibilidade n°06/2017 celebram o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria
e consultoria jurídica, de natureza singular e especializados na área do Direto Administrativo Municipal, a
fim de se dispor de profissionais mais gabaritados, que possam orientar os servidores no processo de
reorganização administrativa e oferecer treinamento para os novos e melhoria da capacitação técnica
dos antigos incluindo a elaboração legislativa, o acompanhamento jurídico de licitações e contratos
elaboração de defesas contábeis e administrativas junto ao Tribunal de Contas do Estado, assessoria na
solução dos pontos de dificuldade da execução orçamentária e da aplicação das normas gerais de
Direito financeiro e de contabilidade pública. consultoria e assessoria técnica em administração de
pessoal e outros
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CONTRATO W. 0602012017

1.2 - A presente contratação de empresa de serviços técnicos e profissionais de assessoria e consultoria
jurídica, objetiva oferecer a retaguarda e o suporte necessários para o aprimoramento da qualidade e da
eficiência de todo e qualquer serviço municipal
CLÁUSULA SEGUNDA
DA EXECUÇAO
2.1 - A empresa contratada se obrigará a atender as consultas formuladas pelos servidores públicos
responsáveis pelos setores competentes da Administração municipal, por escrito ou verbalmente, bem
como a prestar assessoria e consultoria à Prefeitura Municipal de Matina,
principalmente, no que se refere às atividades técnicas e profissionais relacionadas no subitem 1 1 da
cláusula primeira, deste contrato
2.2 - Incumbe à CONTRATADA assumir as despesas necessárias ao cumprimento da prestação de
serviços técnicos e profissionais especializados, principalmente, as decorrentes de viagens e locomoção
de seus profissionais da área jurídica. inclusive, no caso de diárias e refeições relacionadas com a
necessidade de permanência na cidade, ou mesmo no caso de deslocamento para outras localidades, a
fim de atender o interesse do serviço público da Municipalidade
2.3 - As orientações da CONTRATADA deverão ser transmitidas à CONTRATANTE verbalmente ou por
escrito assim como as respostas desse modo formuladas enquanto que as consu!tas poderão ser
formuladas por escrito via correio fax ou computador, ou oralmente, pelo telefone, ou pessoalmente no
escritorio profissional da CONTRATADA As respostas orais serão imediatas e as por escrito dadas no
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prazo máximo de 3 (três) dias úteis, para que se possa analisar com mais profundidade os casos
complexos e de alta indagação
2.4 — Os serviços técnico-juridicos de natureza consultiva e preventiva, basicamente, de assessoria e
consultoria juridica especializados na área do Direito Público (Administrativo. Constitucional e
Tributário), serão prestados através de dos advogados da empresa da CONTRATADA, bem como por
diretores devidamente creOenciados e habilitados, ou diretamente, na sede
seus próprios sócios
administrativa da CONTRATANTE
2.5 — Nos casos em que as orientações. as consultas a elaboração de pareceres e de minutas de
projetos de leis, de contratos e de outros atos municipais, ou os próprios serviços decorrentes do
patrocinio ou defesa de causas administrativas e eventualmente judiciais. dada sua maior complexidade
ou alta indagação, justificarem a execução e o desenvolvimento dos trabalhos técnico-juridicos no
escritório profissional da CONTRATADA
CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS
3.1 — Pelos serviços prestados. a CONTRATADA receberá, a importância global de R$ - 1()8.000.00
(cento e oito mil i'eIis). com
mensil de RS 9.000.00 (nos e mil reais). correspondentes a 12
(do/e). parcelas kwais que será paga em moeda corrente do pais e não sofrerá, durante o prazo de
vigência deste contrato qualquer reajuste ou atualização monetária
3.2 — Na hipótese da prorrogação prevista não subitem 5 2 da cláusula quinta, o valor da prestação de
serviço poderá ser atualizado monetariamente. com base na variação acumulada, durante o periodo de
12 (doze) meses, do IPCA do IBGE. que será utilizado como indexador para mensurar a inflação oficial
CLÁUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO
4.1 - Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 20 (vinte) dia do mês subsequente
ao da prestação dos serviços, mediante depósito na conta corrente bancária em nome da
CONTRATADA. no Banco do Brasil S/A, Agência 2971-8 Conta n° 10 256-3, observada a data de
exigibilidade da obrigação contratual, que será prorrogada no caso de
não observância do prazo para apresentação dos documentos hábeis ou sua apresentação com
incorreções
4.2 - Para os fins desta cláusula, a CONTRATADA deverá encaminhar até 2 (dois) dias antes da data
prevista, nota fiscal ou fatura acompanhada do competente termo de recebimento dos serviços, passado
na forma do item 2.4 da cláusula segunda.
CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS
5.1 - A duração do presente contrato será contados a partir do dia 02 de janeiro de 2017, ate 29 de
dezembro de 2017
5.2 - O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos.
observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II. do artigo 57. da Lei
federal n° 8 666/93. mediante acordo entre as partes por meio de termo aditivo, precedido da
comprovação da presença dos requisitos legais para a hipótese prevista
CLÁUSULA SEXTA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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CLÁUSULA SÉTIMA
DA GARANTIA CONTRATUAL
7.1 Fica dispensada a prestação de garantia contratual, nos termos do artigo 56. da Lei federal n° 8666.
de 21 de junho de 1 993, com suas alterações posteriores
CLÁUSULA OITAVA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação orçamentária

1

especifica constante no Orçamento do MUNICIP1O cujo empenho deverá ser efetuado no valor anual
deste contrato.
Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Atividade: 2 017 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 33 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 Recursos Ordinários
CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A rescisão contratual. assegurado o contraditório e a ampla defesa. poderá ocorrer nos seguintes
casos
9.1.1 - unilateralmente por ato escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1, XII e
XVII do artigo 78, da Lei federal n° 8 666/93.
9.1.2 - amigavelmente por acordo entre as partes, mediante autorização fundamentada da autoridade
competente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE
9.1.3 - judicialmente. nos termos da legislação em vigor
9.2 Incorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de rescisão com base nos incisos XII á XVII. do
artigo citado no item anterior, será aquela ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados
CLÁUSULA DÉCIMA
DAS PENALIDADES
10.1 — Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato sujeitará a
CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades fixadas nos incisos 1. III e IV, do artigo 87, da Lei federal
n° 8 666/93, as seguintes multas
10.1.1 — de 20% (vinte por cento), pela inexecução parcial, e de 30% (trinta por cento), pela inexecução
total, calculada sobre o valor mensal da obrigação contratual.
10.1.2 - no valor igual à diferença de preço resultante da nova contratação realizada para
complementação da obrigação não cumprida
10.2 - Cobrar-se-á também multa de RS 30.00 (trinta reais) por dia de atraso no atendimento de consulta
sol:citada formalmente pela CONTRATANTE, ou pelo não cumprimento de orientação no momento
oportuno.
10.3 - As penalidades previstas nos itens anteriores são alternativas, prevalecendo a de maior valor,
observando-se que as multas serão descontadas dos pagamentos eventualmen(e devidos pela
CONTRATANTE, ou cobradas ludicialmente sem prejuizo da
t'

1

- i elei;t'. 77

1
1

tIl'i,Il

tii,ii IIa.h.l

- l(Ui hr

( 1 11

16 lii-iii)i) - \1,0lIl -I i,dua

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b863cdf-4f2a-4ee2-8711-403e4e57c361

6.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO RECURSO ADMINISTRATIVO
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11.1 - Dos atos do CONTRATANTE decorrentes de rescisão de contrato, a que se refere o inciso 1, do
artigo 79, da Lei federal n° 8 666/93, com as alterações dadas pelas Leis federais n° 8 883/94 e n°
9 648/98, e da aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, cabe recurso, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva intimação do ato mediante comunicação direta ou
publicação no Diário Oficial do Estado
11.2 - Nos casos de aplicação de penalidades de advertência e de multa de mora. a intimação do ato do
CONTRATANTE poderá ser feita por comunicação direta aos representantes legais ou prepostos da
CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Do Reconhecimento
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE. nos casos de rescisão
administrativa prevista no artigo 79. da Lei federal n° 8 666/93 com as alterações dadas pelas Leis
federais n° 8 883/94 e n° 9 648/98, em face do regime jurídico deste contrato administrativo
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Da Vinculação

40

As partes se vinculam ao contido no competente contrato administrativo, assim como nos termos da
proposta de preço. apresentada pela CONTRATADA devidamente reconhecida como compatível com
os preços praticados no mercado profissional de serviços especializados na área do Direito Público
referente á Inexigibilidade n°06/2017
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Da Regência
14.1 - A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente avença são regidas pelas
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos estabelecidas pela Lei federal n° 8 666. de 21
de junho de 1 993, com as alterações dadas pela Lei federal n° 9 648, de 27 de maio de 1 998
14.2 - Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas na lei de regência de
licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito público, em primeiro lugar, para depois serlhes aplicada a teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Das Disposições Finais
15.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos bem como a superventência
ce disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de preço, desde que
de comprovada repercussão nos preços contratados implicarão a revisão destes para mais ou para
menos conforme o caso
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10.3.1 - suspensão temporária da CONTRATADA de participação em licitação e impedimento de
celebrar novo contrato com a Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
10.3.2 - declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da
CONTRATADA perante a própria autoridade que aplicou a penalidade
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Matina, 02 de janeiro de 2017.

JUS' LIO VESNSECA

PR EiT!.'óv. MUNICÍPIO DE MAT1NA

SOAF3.fS REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
/

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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15.2 — Todas as despesas e providências relacionadas com a execução da prestação de serviços, objeto
do presente contrato, assim como as obrigações previdenciãrias, trabalhistas, fiscais e securitãrias,
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA
15.3 - Para obtenção dos objetivos visados no presente contrato. se houver necessidade, a
CONTRATANTE outorgará aos profissionais da empresa CONTRATADA
15.4 — Fica eleito o Foro Distrital da Cidade de Riacho de Santana (BA), sede da Administração pública
do Municipio de Matina. com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato. desde que não resolvidas na esfera
administrativa
E. por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para um único efeito na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que
produza todos os efeitos legais.
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SEGUNDA-FEIRA
06 DE FEVEREIRO DE 2017
ANO N° X - N° 698

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Metine

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106012017
Processo Administrativo n°. 0104012017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com
fulcro no art. 24 da Lei no. 8.666/93. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA. Contratada: J C
DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.282.034/0001-19.
Objeto: a contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de digitalização de documentos,
gerenciamento eletrônico e organização de documentos em mídias e locação de softwares para
consultas online de documentos e atendimento ao e-TCM desta Prefeitura Municipal de Matina.
Assinatura: 06/01/2017. Vigência: até 06 de março de 2017, contados de sua assinatura. Valor R$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), será pago em duas parcelas iguais, o que corresponde ao
valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito
-Municipal.

.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0602012017
Processo Administrativo n°. 06/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por inexigibilidade de licitação
com fulcro no art. 25, II, § 1°, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.
Contratante: MUNICIPIO DE MATINA. Contratado: SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
inscrito no CNPJ sob n° 03.288.100/0001-53. Representante Legal: MICHEL SOARES REIS,
OAB/BA 14620. Objeto: contratação de serviços técnicos especializados advocatícios na área de
direito administrativo municipal, em nível de consultoria preventiva e contenciosa, emitindo pareceres
e propondo minutas de peças administrativas e judiciais; atuar perante o tribunal de contas dos
iunicípios e tribunal de contas da união apresentando esclarecimentos, defesas, interpondo
cursos, apresentando memoriais e realizando sustentações orais; acompanhamento de convênios,
além de adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de regularizar o município perante o
cadastro único de exigência para transferências voluntárias - CAUC E CADIN - SIAFI; no
acompanhamento de processos referentes a inquéritos civis e ações civis públicas em que seja parte
o município; atuando perante o tribunal de justiça do Estado da Bahia, em causas relativas ao direito
público; atuação e acompanhamento de processos que tramitem perante os tribunais superiores.
Assinatura: 02/01/2017. Vigência até 29 de dezembro 2017, a partir da data da sua assinatura, sendo
o valor global total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), com pagamento mensal de R$ 9.000,00
(nove mil reais), correspondentes a 12 (doze), parcelas iguais. JUSCELIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos
:'ara verificar as assinaturas vá ao site https//www porta ldeassinaturas com br 443 e utilize o código A617-88E0-c978-2756
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1 CONTRATOS

F'UNI)() ui; SAÚDE 1)0 MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
CiN. I'..J : 10.420.907/0001-63

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012017019.

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 10.420.907/000163, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63. Centro - Matina Bahia, C E P
46.480.000, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES
NETO, brasileiro, maior portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no

40

Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado
de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) ANGELA CRISTINA
ALVES PEREIRA. brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física
C..P.F sob o n° 033.490.755-17, residente e domiciliado (a) Rua Dideus Alves
Pereira- centro -Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO. entre si firmam o
presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com
fundamento legal na Constituição Federal. artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.°
48, de 17 de junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 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 02 de janeiro a 31 de
Maio de 2017.

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

CLÁUSULA TERCEIRA JORNADA DE TRABALHO

DA

CARGA HORÁRIA IDA

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitocentos e cinco reais). Que serão
pagas em 05 (cinco) parcelas mensais de R$ 937,00 (novecentos e trinta e
sete reais).

Praça Sátiro Virgiiio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 /1254 - CEP 46480-000 - Matiria - Bahia
E-mail saudematina(yahoo com br
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE - 2065-PISO DE ATENÇÃO BASICA -PAB.
PROJETO ATIVIDADE - 2070-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
FONTE DE RECURSO: 14- SUS
FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 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;
11 - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência
administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.

Praça Sátiro Virgilio Fernandes. sin° - fonefax(77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinacyahoocom br
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

Parágrafo 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, 02 de janeiro de 2017.

CONTRATAIO(A)

TESTEMUNHAS:
ia
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E-mail: saudematina3yahoocombr
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P..J: 10.420.907/0001-63
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Hospital Municipal

ATESTADO MÉDICO
Atesto para os devidos fins que o (a) Sr. (a)

necessita de

J

_-

( . (,

, 1.

L

)

dias de repouso, por motivo de doença CID 10
a partir desta data

f

/.:
(/

Local e Data

Assinatura do médico/odontólogo

'ESTE ATESTADO E VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO
ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO N° 89312 DE
23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA
JUSTIFICATIVADE 1 A15 DIAS DEAFASTAMENTO MEDICO.
Grflca Pai,.I Bom . (77) 3451.2542
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Hermenegildo Cardoso de Castro
Matina - Bahia

República Federativa do Brasil
Registro Civil das Pessoas Naturais

CERTIDÃO DE NASCIMENTO
NOMI

JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES
MATRICULA

00884701 552016 1 00023 187 001719723
DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO

DIA MÊS

VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS

L2J
4

ANO

12

2016

HORA NASC. MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
01:15 ]MATINA.BA

•

MUNICÍPIO DE REGISTRO E
UNIDADE DA FEDERAÇÃO

SEXO

LOCAL DE NASCIMENTO

1

HOSPITAL MUNICIPAL IIERMENEGILDO CARDOSO DE
[CASTRO

MATIN A/BA

MASCULINO

FILIAÇÃO
[PAI: SALATIEL CONCEIÇÃO ALVES
MÃE: ÂNGELA CRISTINA PEREIRA ALVES
AVÓS
AVÔ PATERNO: VALDEMIR DE SOUZA ALVES
AVÓ PATERNA: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES
AVÔ MATERNO: JosE ANGELO PEREIRA AIVES
AVÓ MATERNA: MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES
GÊMEO NOME E MATRICULA DO(S) GÊMEO(S)
NÃO

•

1

Nada Consta.

N° DA DECL. DE
NASCIDO VIVO

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO
[VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS
OBSERVAÇÕES /AVERBAÇÕES
Nada Consta.

--

1

NOME DO OFICIO: CARTÓRIO DE RCPN COM FUNÇÕES NOTARIAIS DO DISTRITO DE MATINA
OFICIAL(A)

SÕNIA MARIA PINTO RIBEIRO

MUNICIPIO MATINA-BA

/

ENDEREÇO PRAÇA SATIRÇi V1 ILIO FERADE$, 79, CflNT
li
CEP: 46480-00( Tel (77)364 17 1
conteúd d4erti'ão é''e.adefr.. Dou fé.
MATINA\B4I28.- Dão broJi.2016.

Assir\atura do Oficial(a)

30567721061
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FUNDO DE SAÚDE DO MtJNJ(ÍIIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P..11: 10.420.907/0001-63

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICíPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no.
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes. s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado MARCOS HARUHISSA NAGANO, portador do RG
n.° 11871463-6 SSP-SP Inscrito no Cadastro de Pessoa Física soba n°. 150.520.83866, e n°. CRM—BA N°. 21423, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o
que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei
Federal de Licitação e Contratos Administrativos e a Lei Municipal n' 48/2003 demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis á espécie e a Portaria MS- 1.286/93
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 05 (cinco) plantões
médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de
Matina, no período de 02 a 31 de Janeiro de 2017

•

§1°. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURIDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse phlico. 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 ocacio opotuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na PrJura Municipal da sede do
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail sudmatinanoo.com.br
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N°. 02012017001

1

FUNDO DE SAÚDE 1)0 MUNI(Íl'lO l)E I\IATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:

..

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional.
IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e
funcionamento.
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRI.T,DO
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.

'é

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Sa'Hc
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS.
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde,
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa flsica.
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS

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

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 1'E '!A'IiNA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J:IO.420.907/0001-63

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada polo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual ct :'rá o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 1 0. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilida prante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo no 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 administr
assegurando o dirco 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 devHo, na exata proporç
dos
serviços efetivamente prestados.

1

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 02
a 31 de janeiro do ano em curso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOE
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de ...... .'O ATVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativo:.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licit
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Mu
sobre a contratação temporária, de excepcional intetuss

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNAN[)
FONEJPABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail. saudeinat'

Dispensa 02012017001 e de
, mais precisamente pelo
n' fl2D03, que dispõe
co.
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

FUNDO DE SAÚDE 1)0 MUNI(uI'lO !)1 '.\TTN.
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana— Bahia com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirirrr qt:estões 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, 02 de janeiro de 2017

CONTRA ;\Q

CO AT
/

TESTEMUNHAS:

1
Ç

CPF—c

7c

2
CPF-

3 Jf

-d
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

-

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

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

•
•

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no .
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado Dr. GENESIO SOUZA DE OLIVIERIA CRM 23908,
brasileiro, casado, médico, inscrito no Cadastro de pessoa física CPF sob o no
864.995.135-04, residente domiciliado na Cidade de Riacho de Santana na Rua Otavio
Mangabeira 454 - Bairro Castelo Branco: doravante denominado CONTRATADO,
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as
normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos e a Lei Municipal n°
48/2003 demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria
MS- 1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de plantões médicos no
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no
período de 02 a 31 de Janeiro de 2017.

•

§10. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8,666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. Sem prejuízo
da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa
de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica
do Município.
CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONEJPABX (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina@yahoo.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb5cbd4a-3e90-4116-b4bc-5eeb4b98d94b

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012017002

Re

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$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais) ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS.
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde,
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail. saudematina©yahoo.com.br
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

ar

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

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 10. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 02
a 31 de janeiro do ano em curso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLAUSULA DECIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 02012017002 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina@yahoo.com.br
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N. P.J: 10.420.907/0001-63

-

DO FORO

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

MATINA, Estado da Bahia, 02 de janeiro de 2017.
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CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

2
CPF-

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Matina, 02 de janeiro de 2017.
DO:
SECRETÁRIO DE SAÚDE
PARA:
GABINETE DO PREFEITO

$
t

ASSUNTO: PEDIDO DE CONTRATAÇÃO - Serviços Médicos

Exm°. Senhor Prefeito:
Venho, por conduta do presente, informar a situação de urgência,
consubstanciada na iminência de paralisação de serviços essencial de
assistência à saúde, pelo termino de vigência de contratos de serviços.
Considerando que os poucos profissionais médicos atualmente existente
neste município são todos servidores públicos municipais cujo numero é muito
aquém a grande demanda dos serviços de saúde, acarretando demanda
reprimida em grande excesso na área e que na oportunidade as cidades mais
próximas que dispõem desses profissionais são: Guanambi a 39 km, Bom
Jesus da Lapa a 142 km e Igaporã a 23 km, o que torna imperiosa a
contratação em regime de urgência o referido profissional. Solicitamos a
contratação de profissional para prestação de serviços como médico
plantonista no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro, na
sede do município de Matina / BA, plantões de 24 e/ou 12 horas, no período
de 02 a 31 de Janeiro de 2017. Foi estimado o valor global de R$ 7.950,00(sete
mil novecentos e cinquenta reais), sendo a previsão de recursos orçamentários
para pagamento na seguinte dotação: Unidade 02.04.00 - Fundo Municipal de
Saúde / Projeto Atividade - 2260 - Manutenção do SUS /Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento da Despesa:
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. /Fonte de
Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% /Fonte de Recurso: 14 SUS.
Nestes termos, questiono sobre a possibilidade de contratação imediata de
profissionais da área de saúde.

Atenciosamente,

Neto

Secretário de Saúde

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123/1254 - CEP 46460-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematina@yahoo.com.br
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P3: 10.420.907/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
Estado da Bahia
CNPJ: 16.417.80010001-42

$
CONTRATADO: GENESIO SOUZA DE OLIVEIRA

Objeto: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLATONISTA NO
HOSPITAL E MATERNIDADE HERMENEGILDO CARDOSO DE
CASTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MA TINA / 84, NO PERÍODO
DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017".

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
Portal:
w.tmunicipaI.org.br/prefeitura/matina
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02012017002

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

Do: Prefeito Municipal

Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Contratação de Serviços Médicos

$

Considerando a necessidade devidamente justificada pelo um.9 Secretário de Saúde deste município,
e ainda que é dever desta administração criar condições para atender dignamente o serviço público,
autorizo que seja procedida, a instauração de Processo Administrativo visando tal contratação,
mediante parecer do jurídico.

Atenciosamente,

, usC
ALVES FONSECA
P efei do unicípio de Matina-BA

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
Portal: www.tmunicipal.org.br/prefeitura/matina
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Data: 02/01/2017.

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

Senhor Assessor Jurídico:

t

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo n°. 02012017002 que versa sobre a
contratação de prestação de serviços médico plantonista, para o Hospital Municipal
Hermenegildo Cardoso de Castro- município de Matina / BA, para exame e
aprovação da minuta do contrato nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n°.
8.666/93.

Matina, 02 de Janeiro de 2017.

Presidente da CPL

1

Praça Helena carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
Portal www tmunicipal.org .br/prefeitura/matina
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SOLICITAÇÃO DE EXAME DE MINUTA DO CONTRATO

gw

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

PROCESSO: N.° 02012017002
PROFISSIONAL: GENESIO SOUZA DE OLIVEIRA
CRM-Ba n.° 23908

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DISPENSA DE
LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
"EMERGÊNCIA" PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO INCISO IV, DO ARTIGO 24, DA LEI FEDERAL
N° 8.666/93.

CONSULTA

O ilustre Secretário de Saúde do Município, Sr. Augusto Jose Fagundes Neto, consulta-nos acerca da
possibilidade de contratação direta, por dispensa de licitação, de profissionais de saúde, em face da situação
descrita pela Secretária Municipal de Saúde, que noticia a iminência de paralisação de serviço essencial de
assistência à saúde, pelo término de vigência de contratos de prestação de serviço.

Em seus argumentos, o Secretário de Saúde sustenta que a expiração dos contratos firmados - e,
consequentemente, a possibilidade de paralisação de atendimento público essencial na área de saúde, denota a
urgência e essencialidade da contratação de profissionais para atendimento de serviços dessa natureza.

Neste contexto, questiona se é possível efetuar contratação direta para atendimento do objeto e, caso seja
possível esta solução, quais os requisitos legais e procedimentais a serem observados para a contratação final.

Analisando a situação questionada, apresenta-se o parecer que segue.

PARECER

A Lei Federal n° 8.666/93, que rege os contratos e as licitações da Administração Pública, estabelece,
artigo 2°, a necessidade de realização de processo licitatório prévia à contratação de terceiros.
O mesmo diploma legal, explicita, ainda, em seu artigo 31,capul, que:
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isonornia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhe são correlatos".

Assim, tanto para a aquisição de bens quanto para a prestação de serviços, é exigida da Administração Pública a
observância da regra da obrigatoriedade das licitações como pressuposto dos contratos administrativos.

1

Entretanto, como cediço, a regra da compulsoriedade das licitações não é absoluta, já que o Estatuto das
Licitações, em casos específicos, confere ao administrador a faculdade de não licitar. Prevê o legislador casos em
que se dispensa ou se reconhece a inexigibilidade da prévia licitação.
Tais situações, todas de caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93 e deverão
observar, obrigatoriamente, o disposto no art. 26.

No caso em exame, forçoso analisar o quanto disposto pelo art. 24, da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, in verbis:

"Art. 24. É dispensável a licitação: [ ... ]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros

1

bens, públicos ou particulares".

Segundo Marçal Justen Filho:

"A emergência consiste em ocorrência fática que produz modificação na situação
visualizada pelo legislador corno padrão. No caso específico das contratações
diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos
interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores
tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para
seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propici. ia a
concretização do sacrificio a esses valores".'

"Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos", 8 edição, Editora Dialética.
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"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
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é mais abrangente que o conceito de calamidade pública. Não se faz necessário, por exemplo, o reconhecimento
da situação por um ato administrativo formal. Tampouco é necessário que o risco iminente possa comprometer
toda a comunidade, bastando o perigo de comprometimento de apenas uma parcela da Administração Pública.
Este entendimento é bem esclarecido por Jorge Ulisses Jacoby:

"[ ... ] é permitida a contratação direta diante da análise de uma determinada situação
que, pelas suas dimensões, não atinge toda uma comunidade, mas apenas uma área

$

de atividade da Administração, órgão ou entidade, num círculo bem mais restrito,
independentemente de qualquer ato formal de reconhecimento da situação".2

In casu, temos que os elementos trazidos ao nosso conhecimento permitem concluir estarem presentes todos
esses requisitos caracterizadores da hipótese da dispensa de licitação por emergência, prevista no art. 24, inciso
IV, da Lei n. 8.666/93, já que foi apresentada situação concreta emergencial com risco de possíveis danos à
comunidade.

Ante o exposto, ao tempo em que reconhecemos a situação de iminente risco de prejuízo à saúde da população,
opinamos, com fulcro no artigo 24, IV, da Lei n° 8.666/93, pela viabilidade da contratação direta no caso em
apreço, desde que observados os seguintes condicionamentos legais, previstos no art. 26, parágrafo único, do
mesmo diploma legal.

É o parecer. S.M.J.

-

a/BA 02 dekaneirode 2017.
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Assessor Jurídico Municipal

2

"A Contratação Urgente na Lei de Licitações e Contratos" in Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública;
vol.4, ano 1, abr. 2002; editora Fórum.
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Observa-se que, de acordo com a doutrina, o conceito de emergência para fins de aplicação do art. 24, inciso IV,
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Dispensa de

Licitação

Considerando o teor do oficio da Secretaria Municipal de Saúde bem corno do Parecer
Jurídico integrante do processo n°02012017002, que opinou pela contratação por dispensa de
licitação de profissional médico plantonista para o Hospital e Maternidade Hermenegildo
Cardoso de Castro, na sede do município de Matina / BA, no período de 02 a 31 de Janeiro
de 2017.

1

Decido Homologar a presente dispensa de licitação com vistas à contratação direta do Dr.
GENESIO SOUZA DE OLIVEIRA, CRM-BA n°. 23.908, para a prestação de Serviço
médicos plantonista, no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do
município de Matina/Bahia.

Cumpra-se.

Matina (BA), 02 de Janeiro de 2017.
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unicípio de Matina/BA
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Termo de Homologação

