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

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N°. 01042017087 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado à empresa LARISSA HELEN LIMA MATOS-ME 

. 

	

	inscrita no cadastro de pessoa jurídica CNPJ sob o n°. 23.745.260/0001-91, neste ato 
representada pela medica LARISSA HELEN LIMA MATOS CRM 28.262, Inscrita no 
Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 028.800.885-50, residente e domiciliado na 
Rua 02 de Julho s/n. Centro de Igaporã Bahia. Doravante denominado CONTRATADO, 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as 
normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos e a Lei Municipal n° 
48/2003 demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria 
MS- 1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços médicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de plantões médicos no 
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no 
período de 03 a 30 de abril de 2017. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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

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

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. 

CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de 
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o 
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE, 
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos 
eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS. 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 
Fonte Recurso: 14 SUS 

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

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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 03 
a 30 de abril 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 01042017087 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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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.3: 10.420.907/0001-63 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017. 

• t /71% 'J7//144'  
CONT 'ATAN 

 

, M 1 ) '6 çç  
CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

1 	 LL1/7 	7YL- 
CPF- 

CM~,~/Y)  
CPF - 

o 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 06/04/201709:54 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20170706563 

RAZÃO SOCIAL 

LARISSA HELEN LIMA MATOS - ME 

o 	INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

23.745.260/0001-91 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar 

quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 06/04/2017, conforme Portaria n°  918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão. o 

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCcrtidaoNegativa.rpt 
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06O4/2O17 hflJww.ssfge.caixa.gov.br/Empres&CrfICríIFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPeSSoaMatriz25115616&VARPessoa25115616&VARUf=BA&V...  

IMPRIMIR  VOLTAR 

o 

s 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	23745260/0001-91 

Razão Social: LARISSA HELEN LIMA MATOS ME 

Endereço: 	RUA BOM JESUS 65 / CENTRO / MATINA / BA / 46480-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/04/2017 a 01/05/2017 

Certificação Número: 2017040202221239453988 

Informação obtida em 06/04/2017, às 09:53:10. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https:/Iwwwsifge.caixa.gov.br/EmpresaCrfICríIFgeCFSImprimirPapeI  .asp7VARPessoaMatríz=25115616&VARPessoa=25115616&VARUf=BA&VARInscr... 111 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: dc47382b-5e6d-4008-97ab-c13581dc3f0c



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LARISSA HELEN LIMA MATOS - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 23.745.260/0001-91 

Certidão fl°: 124503901/2017 
Expedição: 13/02/2017, às 10:58:34 
Validade: 11/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LARISSA HELEN LIMA MATOS - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
23.745.260/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

vidas e sugestões: cndttst.jus.br  
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Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LARISSA HELEN LIMA MATOS - ME 
CNPJ: 23.745.260/0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto á Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alineas a ad do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN flQ  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10.44.33 do dia 28/12/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/06/2017. 
Código de controle da certidão 32DD.BE45.0375.A8OF 

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

http://www.receita. fazenda.gov.br/Apl  icacoes/ATSPO/Certidao/CNDConj untaSegV ia/ResultadoSeg Vi... 18/01/2017 
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FUNDO DE SA(JDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS W. 01042017088 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.90710001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - r 	na 
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado Dr. GENESIO SOUZA DE OLIVIERIA CRM 2908, 
brasileiro, casado, médico, inscrito no Cadastro de pessoa física CPF sob 	n° 
864.995.135-04, residente domiciliado na Cidade de Riacho de Santana na Rtn C)nvio 
Mangabeira 454 - Bairro Castelo Branco; doravante denominado CONTRA--,' O, 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.112 	is 
normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos e a Lei Municipal n° 
48/2003 demais disposições legais e regulamentares aplicáveis á espécie e a Portaria 
MS- 1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de plantões médicos no 
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no 
período de 03 a 30 de abril de 2017. 

§10. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 

40 	
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURIDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8,666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, nue 
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. Sem prejuzo 
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 inscrio 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 

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

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 2313bb90-2e7e-410d-b411-72e6a0bb0839



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

exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e iguaIiVrio 
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços,- 

11 

erviços;

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 tnr 'as 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional. 

IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação hiqi' 	e 
funcionamento. 

V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtH 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 exercíc de 
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalizaço 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 r ' 	os 
a importância bruta de R$ 6.750,00 seis mil e setecentos e cinquenta reai» T 	do 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, 	 3S 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS. 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 
Fonte Recurso: 14 SUS 

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

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 2313bb90-2e7e-410d-b411-72e6a0bb0839



1 

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

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 cas 
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 acompanhannto 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 	reito 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 prop 'o 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 03 
a 30 de abril do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES. 

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

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01042017088 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, qi' 'flspõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse púbiico. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-112311254 E-mail: saudematina@yahon.corn.lr  
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017. 

TESTEMUNHAS: 

CPF—  07-30P,G 34- 

2 
ÇDXAn,o- 

CPF  -0 q 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo. com. br 
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RIACHO DE SANTANA - BA. 1*04/2017 

Validade da Ceqtdào de 90 (Noventa) dias a contar da data de sua em,ss5o. 

Emitida por CARILOS IGUÇS DAS NEVES 

Carlos Aberto Rodnguos da-; Noves 
DratOr de Tributos 

e 

4 	. 
SECRET~OFEADIW11NIST~EI~AS 
Dm~M~O de Trb.401 
PRAÇA MONSE*$OR roat*s - pr 321 cj-rno . rnci-,o DE $AP4TANA - BA CEP 46470400 

Fone.: C 7) 3457-2121 CNPJ 14.105191/0001 -60 

Certidão Negativa Contribuinte 

CevtIdSO de N 453  datada em 19104/2017 
N Proceseo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

CertAco que o contrbre tn$rdO neste munc~so n $23676 

COnbulnt. GENSPO SOUZA DE OlIVEIRA 
CPF/C.N.P.J 864.995135-04 
Endereço: RUA OTAvIO MA?IGABEIRA. N 454 BAIRRO CASTELO BRANCO CEP 46470000 COMPLEMENTO 
LOTE QUADRA 
SoIlchIant,: GENÈSIO SoIjZA 0€ OLIVEIRA 

EM CUMPRIMENTO AO oIspAcHo Ex*.o Em  Ptn ÇAO PROTOCOLADA NESSE ORGAO E. RESSALVANDO O 010 DA 
FAZEPOA PIJBUCA MU 	AL 0€ INSCREVER E CO8RAR DIVS)A3 QUE VENHAM A SER APURADAS CERTWICO QUE PARA OS 

DEVIDOS FINS DE DIREITO. QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DIVIDA ATA INSCRITO NESTA REPARflÇAO VERIF)COU.SE  
A INEXISTENCIA DE DÉBITOS RELATIVOS A INSCRIÇAO ACIMA E PARA coas TAR OE1tRMIN€I QUE  FOSSE EXTRAA ESSA 
CERTIDÃO. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARA NULO ESTE DOCUM€MTO 

e 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GENESIO SOUZA DE OLIVEIRA 
CPF: 864.995.135-04 
Certidão flO:  127653455/2017 
Expedição: 19/04/2017, às 11:00:39 
Validade: 15/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que GENESIO SOUZA DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o 
n °  864.995.135-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 19/04/2017 10:59 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N° 20170837905 

NOME 

CENESIO SOUZA DE OLIVEIRA 

CPF INSCRIÇAO ESTADUAL 

864.995.1 3-9-04 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 19/04/2017, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 dc 1 	 RclCcrtidaoNcgativa.rpt 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.1'.J: 10.420.907/0001-63 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01042017089 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado RONNEO LUCIO SILVA RODRIGUES CRM 27.531, 

• brasileiro, médico, inscrito no Cadastro de pessoa física CPF sob o n° 908.715.105-53 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição 
Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e 
Contratos Administrativos e a Lei Municipal n' 48/2003 demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 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 plantões médicos no 
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, com 
duração de 07a08 de abril de 2017. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 

PRAÇA SATIRO VIRGILtO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo.com.br  
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FUNDO DE SAÚDE DO YJNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P..J: 10.420.907/0001-6. 

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; 

11 - 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. 

S 	
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 

Ô 	
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) ficando expressamente 
vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes atendidos por 
força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS. 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 
Fonte Recurso: 14 SUS 

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

CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

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

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

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

. 	§ 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 07 
a 08 de abril 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 01042017089 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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MATINA, Estado da Bahia, 06 de abril de 2017- 

CeNtRAT~E  

TESTEMUNHAS: 

TRATA O 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

1   OjuM, diJLLL) (Qt7o- 
CPF—OQ%4  % 

2 

CPF - 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P..11: 10.420.907/0001-63 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01042017090 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 

• CONTRATANTE e do outro lado médico MURILLO RODRIGUES MORAES CRM 
270.131, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 019.434.685-40. 
Doravante denominado 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 Municipal n° 48/2003 demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços médicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de plantões médicos, de 
24/12 no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de 
Matina, no período 04 a 30 de abril de 2017. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

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. 

CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de 
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o 
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE, 
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos 
eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS. 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 
Fonte Recurso: 14 SUS 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
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FUNDO DE SAÚDE 1)0 MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

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 realização no 
período de 04 a 30 de abril de 2017. 

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 01032017090 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV. da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P..J: 10.420.907/0001-63 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia, 04 de abril de 2017. 

/Ç-//y _a4zz5z/  
- tONTRATANTE 

•'KJi 	'1ri  
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF — Q 06S4.S 

2 

CPF-  03Jb5-2O 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N°. 01042017091 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador do RG n.°  2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado Dr. PAULO RICARDO BONFIM CARNEIRO CRM 

S 

	

	19.311, brasileiro, médico, inscrito no Cadastro de pessoa física CPF sob o n° 
997.939.625-34, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe 
a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de 
Licitação e Contratos Administrativos e a Lei Municipal n° 48/2003 demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de plantões médicos no 
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no 
período de 03 a 30 de abril de 2017. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário 
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços; 

II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do 
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 

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

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

V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do 
exercício das atribuições relativas ao presente contrato. 

CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de 
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o 
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE, 
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos 
eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

• O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta vinte reais) 
ficando expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a 
pacientes atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2260— Manutenção do SUS. 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 
Fonte Recurso: 14 SUS 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P3: 10.420.907/0001-63 

CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

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

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

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

• 
§ 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 03 
a 30 de abril do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES. 

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

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01042017091 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 sauderiiatina@yahoo.com.br  
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40 FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017. 

1 

    

?2 &r2   

CONTRATADO 

 

—'CONTRA ANTE 

  

TESTEMUNHAS: 

1 	 drJi CPF- 

2 

CPF - 
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