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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01122015386 

CONTRATO DE PRESTAÇAO 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 inscritono Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor MACKSON 
BENEVIDES DA SILVA Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 036.644.415-
83, e n°. do CRM—BA N°. 26.379, 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 02 (dois) plantões 
médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de 
Matina, no período de compreendido entre 01 a 31 de dezembro de 2015 

§1°. 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 vinculo empregaticio nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n' 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

Sem prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, 
decorrentes da Lei Orgânica do Município. 

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua 
inscrição no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a 
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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. 

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 RS 2.700,00 (dois mil, setecentos 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: 0204 00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 
Elemento 3.3.90.36.00 - 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. 

CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO. 

A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante 
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das 
cláusulas e condições pactuadas. 

§ 1°. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, 
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

§ 2
0. 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 - DÁ VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 31 de dezembro do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES. 

Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01122015386 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso W. 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. 
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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) 

MATIf4A, Estada da Bhia, 01 de dezembro de 2015. 

  

iA4 
CONTRATADO - 	 CON'ffiATA TE 

TESTEMUNHAS: 

2D 

1 
CPF- 

2 
CPF- 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01122015383 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita 
no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 
10.420.90710001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sin, 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 n0 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 4,0 (quatro) plantões 
médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de 
Matina, no período de compreendido entre 01 a 31 de dezembro de 2015. 

§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. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo. com. br 
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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 ecolhimento 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 quardo 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 riem 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$ 6.870,00 (seis mil, oitocentos e setenta 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% 

PRAÇA SATIRO V1RGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo. com. br 
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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 co 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 o; 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 DECIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 31 de dezembro 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 01122015383 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. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinacyahoo 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 outo, 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 zeor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas, 
abaixo assinado). 

MATINA, Es ado da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 
- 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 	  

CPF- 
 

2 
CPF- 	-  2 -ao 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina@yahoo.com.br  
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  N°. 01122015382 

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 
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 s mplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a Dr.a  GABRIELA DE 
S. MARQUES Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 017.841.545-63, e n°. do 
CRM—BA N°. 27.390, 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 4,5 (quatro e meio) 
plantões médico no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no 
Município de Matina, no período de compreendido entre 01 a 31 de dezembro 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 cos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, li, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

Sem prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, 
decorrentes da Lei Orgânica do Município. 

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, qe 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$ 7.100,00 (sete mil, cem 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.- nidades: 

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. 
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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 co 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 01 
a 31 de dezembro de 2015. 

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 01122015382 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. 
FONE/PABX: (77) 3643-112311254 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, Estad • da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

CONT TA TE 

 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 	  

CPF- 

2 
CPF  -,;---j 	/ 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 01122015381 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRESEFAZEMOMUNICÍPIODEMATINA, 
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 MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita no 
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.90710001-
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 celeDrar 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 
médico no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de 
Matina, no período de compreendido entre 01 a 31 de dezembro de 2015. 

§1°. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal no 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. 
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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 gratu dade dos serviços prestados nessa condição; 

III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas 
-. 	alegadas quardo da decisão de não realização de qualquer ato profissional. 

IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e 
funcionamentc. 

V - Manter s gilo 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 SÊTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidades: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividace 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. 
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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 cio presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante 
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das 
cláusulas e coidições pactuadas. 

§ 1°. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, 
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

§ 2°. O C3NTRATADO 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 efetive mente prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 31 de dezembro 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 01122015381 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, cia Lei 8.666/93 de 21106193e 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). 

MATINA, Estada da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADO CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF 	

?O.O\ 

2 	  
CPF - 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°.01102015327 

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

Pelo presenteCONTRATO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOSque entre se fazem de um 
lado o FUNDO DE SAÚDE 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 
inscritono Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante 
denominado simplesmentedeCONTRATANTE e do outro lado ao senhor RAMON DE 
ABREU ALVES CARNEIRO, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 
016.332.915-02, e CRM—BA N°. 23.560, 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- 1.286193 resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante 
as cláusulas € condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do pesente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes em plantões médicos noHospital e 
Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no período de 
compreendidc entre 01 a 30 de outubro de 2015. 

§1°. 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 apresentar ao 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

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 gratLl idade 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, cue 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$ 5.190,00 (cinco mil ecento e noventareais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que títulofor, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçarnentária: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. 
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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 01 
a 30 de outubro de 2015. 

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 ccntrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01102015327e 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 21106193e 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 DE CIMA OITAVA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia. 01 de outubro de 2015. 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 

2 
CPF- 

-  
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01102015274 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 
inscrito no Oadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor 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 UROCLINICA 
UROLOGIA CLINICA DA BAHIA Inscrito no Cadastro de Pessoa Jurídica C.N.PJ: 
1 6.305.666/0001 -98, e inscrição Municipal n.° 061311/001-48, doravante denominada 
CONTRATADA, 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 Municpal 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 profissionais especializados a 
serem prestacos pelo CONTRATADO, consistentes na realização consultas médicas 
urológicas, prestadas a pacientes deste município, no período de 01 de outubro a 30 de 
novembro de 2015. 

§10. Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURIDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. Sem prejuízo 
da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa 
de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica 
do Município. 

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo. com. br 
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exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
descontar dcs 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 
funcionam e nt D. 

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, cue 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$ 8.000,00 (oito mil 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 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

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

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês 
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO. 

A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante 
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das 
cláusulas e condições pactuadas. 

§ 11. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, 
ou para com OS pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for 
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações 
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 
serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de outubro a :30 de novembro do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES. 

Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01102015274 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 OITAVA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia, 01 de outubro de 2015. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF 	

- 

2 
CPF - 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01102015267 

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°. 
10.420.90710001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sin, 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 GENESIO 
SOUZA DE OLIVEIRA, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 864.995.135-
04, 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 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 pelc 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 01 a 30 de outubro de 2015. 

§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- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
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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. 

§ 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 01 
a 30 de outubro 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 01102015267 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. 
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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). 

MATINP, Estado da Bahia, 01 de outubro de 2015. 

  

  

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1  filJUIÇc~ 
CPFVC 	

CÇ)) 

2 	I4 	JtJ)J 1  
CPF-  3J5QD 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01102015265 

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°. 
10.420.90710001-63, 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 LARISSA 
DA SILVA PEREIRA, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 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 pelD CONTRATADO, consistentes na realização de 5,0 (cinco) plantões 
médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de 
Matina, no período de compreendido entre 01 a 30 de outubro de 2015. 

§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 nD  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 
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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 - Justifica 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- 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. 

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 01 
a 30 de outubro 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 01102015265 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 21106193e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 leor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas, 
abaixo assinado). 

MATINA, Estado da Bahia, 01 de outubro de 2015. 

   

LTP  

CONTRATADO 

   

CONTRATANTE 

  

TESTEM HAS: 

1 	 
CP 

2 	  
CPF- 	 5-'- 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01102015262 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
E NT R E SE FAZEM O MUNICÍPIO DE M ATINA, 
PARA 	AEXECUÇÃODESERVIÇOSTÉCNICOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presenteCONTRATODE 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°. 10.420.90710001-
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 
inscritono Cadastrode Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante denominado 
sim plesmentedeCONTRATANTE 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 denominadoCONTRATADO, 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 Lictação e Contratos Administrativos e a Lei Municipal nc  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 
médico no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de 
Matina, no período de compreendido entre 01 a 30 deoutubrode 2015. 

§10. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregaticio nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24. II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

Sem prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, 
decorrentes da Lei Orgânica do Município. 

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 
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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 semore 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 (setemil, oitocentose noventareais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que títuloforá pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas cos 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. 

§ 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 DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 30 de outubrc 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 01102015262 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 21106193e 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, Estdo da Bahia, 01 de outubro de 2015. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

4,  í 1 4-2,  
CPF- 

Á2 	Q  ct- OJj  
CPF ç 0  '-L  lo 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°, 01102015260 

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

Pelo presente CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita 
no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.907100C1-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste aro 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 n° 018.659.565-
46, 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 01 a 30 de outubro de 2015. 

§1°. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
indivíduos que he 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 
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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 conhec mento 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.- nidade: 

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. lm. 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. 

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. 

§ 20. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e 
fiscalização pe-manente 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 01 
a 30 de outubro do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES. 

Qualquer altera;ão 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 01102015260 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. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinacyahoo.com.br  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia, 01 de outubro de 2015. 

i 
À1 	 U 

CONTRATANTE CONTTADO 

TESTEMUNHAS: 

1  	llÁllb'  
CPF 

2 
CPF-  631 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail:saudematinacyahoo.com.br 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01092015234 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 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 Eto 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 pelc CONTRATADO, consistentes na realização de 05 (cinco) plantões 
médico no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de 
Matina, no período de compreendido entre 01 a 30 de setembro de 2015. 

§11. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
indivíduos que he sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos ser-viços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento juridico 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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CONTRATANE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profssional 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$ 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 3.3.9.136.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES. SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail. saudematinayahoocom br 
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CLÁUSULA CITAVA - 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 co 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 DECIMA 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 01 
a 30 de setemb"o do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES. 

Qualquer altera;ão do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente conirato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01092015234 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, ca Lei 8.666/93 de 21106193e a Lei Municipal n 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-112311254 E-mail: saudematnayahoo. 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). 

MATINÀ, Estado da Bahia, 01 de setembro de 2015. 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF - 	

320.O b 

2 

CPF  - 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo. com. br 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01072015187 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  QUE 
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA, 

'RA A EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
OFISSIONAIS 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 Gera de Cthbuinte 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 	lo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MERIVALDO CARDOSO SAN' NA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 
SSP-BA e inscrito no --adasti 	Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante 
denominado simplenente 	CONTRATANTE e do outro lado ao senhor 
LEONARDO DAVID CHAVE DE CASTRO, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física 
sob o n°. 831.533.. 5-87, 	i. do CRM—BA N°. 20760, doravante denominado 
CONTRATADO, ten 	em '. 	o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 
8.080/90 e 8.142/90, .s norm 	Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos 
a Lei Municipal n° 48003, e ... ais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie e a Portaria ..S- 1.2c 	resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços mediante .s cláu 	e condições seguintes: 

CLÁUSULAPRIMEÍ.\ — DO . JETO 

o objeto do presente jntratc 	execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CON ATAD 	nsistentes na realização de 8 consultas ambulatórias 
perfazendo uma ca. i hon. 	de 8 horas, atendimento médico no Hospital e 
Maternidade Hermei: lido C 	;o de Castro no Município de Matina, no período de 
compreendido entre L a 31 e 	io de 2015. 

§10. Os serviços ser.) prest 
indivíduos que lhe se 11 encE 

CLÁUSULA SEGUN - D. 

A prestação dos sL ços c 
exclusividade de coL raçãc 
fundamento jurídico 	art. 2 

dispõe sobre a contra2ção te 
da autonomia contra:, 	do (- 
de de controle e a autoí. 	1  nL 
do Município. 

CLÁUSULA TERCEI. \ - DA 

O CONTRATADO usem 
inscrição no Conse. 	Pro. 

FONE/PAIS, . 

pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
.hados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

AÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

ontraiados não implica vínculo empregatício nem 
o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que 

rári, de excepcional interesse público. Sem prejuízo 
RATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa 

do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica 

.IMENTAÇÃO A SER APPSENTADA 

o C)NTRATANTE, na ocasião oportuna a sua 
.l da Categoria. O CONTRATADO se obriga a 

1,1 	/ GILIO FERNANDES, 
/1 254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br  
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apresentar ao CONTP'\TANT -ua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal 
da sede do exerci 	profL::"nal e na Previdência Social, sob pena de o 
CONTRATANTE, deE nar d créditos do CONTRATADO o valor das contribuições 
devidas, para recolhin nto co 	1s6rio e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUART - r $' ; \Ç TS DO CONTRAT JO 

O CONTRATADO se obriga a 

- Atender os pacL:. 	COL 
	iIdade e respeito, de modo universal e igualitário 

mantendo sempre a 	 .ictação de serviços; 

li - Dar conhecimenL a paJ • 	ra condição de prestador e serviços integrante do 
SUS, da gratuidade dos rvir. arestados nessa condição; 

III - Justificar ao p 
- 	alegadas quando da 

IV - Manter seu 
funcionamento 

V - Manter sigilo a'- 
exercício das atribuiçL 	r 

CLÁUSULA QUINTA  

• o sou responsável por escrito, as razões técnicas 
co realização de qualquer ato profissional. 

'-cito estado de conservação higiene e 

rcc de pacientes qua obtiver em virtude do 
' 'rr'ente contrato. 

;M3iL1DADE CIVIL DO C TNTRATADO 

O CONTRATADO é raspons 	civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que cara 	 . 	'-iprudência e/ou ir.oIicia no exercício de 
suas atribuições, e c 	 r danos aos pacientes. A fiscalização ou o 
acompanhamento da 	uc 	oontrato pelos prepostos da CONTRATANTE, 
não exclui nem 1 .. 	 •LJade do CONTRATADO pelos danos 
eventualmente caus.. 	. 

CLÁUSULA SEXTA - 

O CONTRATANTE p. 	 NTRAT/DO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta 	 oitocentos reais) hcando expressamente 
vedada a cobrança 	 v. 	. a que título for à pacientes atendidos por 
forçado presente coa 

CLÁUSULA SÉTIMA - YS 	O3 ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos ser'içc c 	:o a conta das seguintes unidades: 

Unidade orçamentárL. 	 jal de Saúde, 
Projeto Atividade 207 
	

do Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.9.0.36.. 	 s 	ceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02  

   

FONE/PAB,. ? 
FER:ANDES, SN. 
saudematina@yahr,).com.br 
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CLÁUSULAOITAVA - D' D.PDEPAG'MENTO 

O preço ajustado no esnt 
subsequente à prest. 

CLÁUSULA NONA - 	. 

A execução co prc 'nt c 
procedimento de s 	rv 
cláusulas e condiçü 	u.. 

§ 1°. A fiscalização e r ia 
eximem o CONTRA: 
ou para com os pacie 

§ 2
0. O CONTR AO 

fiscalização permar 
solicitado pelo CON 

CLÁUSULA DÉCIM. -- fl S 

Fica o CONTRATAL 
legislação referente 
defesa 

CLÁUSULA DÉCIE\... 

Constitui motivo para 
pactuadas, enseja. 
serviços efetivamen. 

CLÁUSULA DÉCIM. 

O presente Contrato 
a 31 de julho do ai. 

CLÁUSULA DÉCIi. 

Qualquer alteração 
legislação referente 	c 

CLÁUSULA DÉCIM: ti \F< 

.Htrato será pago até o décimo orimeiro dia útil do mês 
ante prestados. 

	

DA 	3TOR.A E DA E CALIZAÇÂO. 

te '"rá fcalizada pelo CONTRATANTE mediante 
iIo'l, o qual observará o cumprimento das 

:R, 'ANTE sobre os serviços ora contratos não 

	

i. 	nsabidade perante o CONTRATANTE, 

	

cL. 	ou ciclo na execição do contrato. 

ao CONTRATANTE o acompanhamento e 
..iará todo o esciarecimento que lhe for 
cignada por este. 

LIflADFS 

ia 	pícisto em Lei, por infração prevista na 

	

.at 	idn, strati'o, a. segurando o direito à 

:F.  SÃO 

.rtc ,)te ontrato o não cumprimento das obrigações 
ento devido, na exata proporção dos 

.IA E DA 	ROGAÇÃO. 

-iter 	porário, com pi-c--visão de duração de 01 

RAÇÕES. 

• b'-'o de TERMO ADITIVO, na forma da 
. ativos. 

O presente contrai. 
acordo com o que e 
seu inciso IV. ia LI-

sobre 
 

a contratação 

• fjT 	 .ocsso de Dispensa 01072015187 e de 
't. 24 d Lei de Licitações, mais precisamente pelo 

a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
1 in'resse público 

FONE/Pt, 

  

VIRG O FERNANDES, SN. 
4 E-' 1: snudematina@yahoo.com.br  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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). 

	  :- 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 	  
CPF-  ÇDSSÇ J2O.0)  .\b 

2 ±1'Y  
CPF - 

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



Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 260401201626 

O MUNICÍPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 

16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro 

Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor JUSCÉLIO ALVES 

FONSECA, brasileiro, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, 

residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, 

Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato 

denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado, KEITE DA SILVA 

FERNANDES, brasileiro (a), maior, portador do CPF 058.124.015-43, RG 

56192434-X, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa SN° Centro 

Matina-Ba denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si 

firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, 

artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, 

- 	mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 

no art. 20, da Lei Municipal n0.48/2003, ligadas a atividades essenciais do 

Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas 

atribuições de Orientadora Social, no período de 01 de janeiro a 30 de 

junho de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Orientadora Social de 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1005 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Nível Médio da Equipe Volante do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 

SOCIAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 

TRABALHO 

O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 

horas/semana is. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância 

bruta de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos oitenta reais) que serão pagas 

em (06) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 

vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL - PBF. 

PROJETO ATIVIDADE - 2284 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A 

- 	FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV. DE 

TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 06 (seis) 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 
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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: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 

III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a 

comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A 

CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por 

interesse público e conveniência administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 

remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 

- 

	

	prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força 

maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este 

contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) 

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 

inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 

legislação em vigor, aplicável à matéria. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 

de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 

que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 

Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 

outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 

Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 

igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 04 de janeiro de 2016. 

H 

CONTRTANTE 

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS 

ia 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 250401201625 

O MUNICÍPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 16.417.800/0001-42, 
com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, s/n, Município de Matina, 
Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 
513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, 
Município de Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de 
CONTRATANTE, e, de outro lado, GENIVALDO PEREIRA ALVES, brasileiro (a), 
maior, portador da Cédula de Identidade RG n° 0535566662do CPF n° 603.184.735-
34, residente e domiciliada à Praça Eraldo Tinoco, Centro Matina Bahia, denominado 
(a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o presente CONTRATO POR 
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 
Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, 
mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, da Lei 
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que o 
Contratado prestará serviços a este município nas atribuições de Vigilante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Vigilante, lotado (a) na - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, no período de 04 
de janeiro 30 de junho de 2016. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) que será pago em 06 (seis) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PUBLICOS 

PROJETO ATIVIDADE —2123 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE OBRAS E 
URBANISMO. 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 06 (seis) 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 

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 
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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. 

CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 
1)Nome completo: 
	

2)Nome completo: 

RGn°: 	 RGn°:   ii s   

CPF N°   00t1  100 O 9  	CPF N°: 	  

Endereço: 	Endereço: 

Ass.: 	 Ass.: 


