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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 03112015317 

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 o Ora.  LUIZA 
CAROLINE GUEDES CARDOSO , Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 
012.749.985-73, e n°. do CRM—BA N°28.393, doravante denominado CONTRATADO, 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, a 
Lei Municipal n° 48/2003 as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos 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 pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como médico do PSF da localidade de Mocó/Larges, no Município de Matina, no 
período de conpreendido entre 03 a 30 de novembro de 2015. 

§11. Os serviç3s 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 empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento juldico no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e Lei Municipal n° 48/2003. Sem 
prejuízo da aLtonomia 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  



FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA 
CNPJ: 10.420.907/0001-63 	 SECRETARIA DE 

SAÚDE Mafina 

 

A serviço do povo 
apresentar ao CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal 
da sede do exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o 
CONTRATANTE, descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições 
devidas, para recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário 
mantendo serlpre 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, 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$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa 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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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



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

SAÚDE 

epREnJTuUDE 

Mafina 
A serviço do povo 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

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

A execução Jo presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante 
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das 
cláusulas e ccndições 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 cs 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 03 
a 30 de noverrbro de 2015. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 03112015317 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 21106193.a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana— Bahia com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do 

presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

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

MATINA, Estado da Bahia, 03 de novembro de 2015. 

   

CbNTRATADO 

 

CONTRATANTE 

   

TESTEMUNHAS: 

CP -  

1  2 	'L!m  

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



FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA 
CNPJ: 10.420.907/0001-63 	 SECRETARIA DE 

SAÚDE 

PREFEITURA DE 

Matina 
A serviço do povo 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01122015395 

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

PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se fazem de 
um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita 
no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.907/0031-63, 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 senhora GUILIA 
RIVELE SOUZA FAGUNDES ,lnscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o 

- n1.038.392.935-02 . e n°. do COREN—BA N°3981039, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis no. 
8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos 
a Lei Municipal n 48!2003e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços mediante as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pela CONTRATADA serviços prestados de enfermagem 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 JURIDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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 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$ 2.470.00 (dois mil quatrocentos e setenta reais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for à pacientes 
atendidos por orça  do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçarnentària: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 RecLrso 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 
subseqüente á 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 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 01122015395 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATIN&, Esflloda Bahia, 01 de dezembro de20l5. 

 

cti   
CONTRATADO 

 

CON TNTE 

 

TESTEMUNHAS: 

1 	 
CPF - 

   

   

l\ D?O 0% - 

2 	  
CPF - 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01122015393 

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 Virgilio Fernandes, sln, Centro - 
MatinaBahia,neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 
05715456 SSP-•BAe inscritonoCadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900110.905-53, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a senhora 
BARBARA PRATES DIAS GOMES, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n° 
042.323795-09, e n°. do CRO-BA CD N°. 14102, 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 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 pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como odontóloga do PSF da localidade de Porto Torto, no Município de Matina, no 
período de compreendido entre 01 10 de dezembro de 2015. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURíDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

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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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 sempe 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$ 900,00 (novecentos reais),ficando expressamente vedada a 
cobrança de c:uaisquer  valores, a que titulo for, a pacientes atendidos por força do 
presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

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
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 - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

- 	O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 10 de dezeribro de 2015. 

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 01122015393 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 VIRG1LIO 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 estaren-  às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas 
vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas, 
abaixo assinado). 

MATINA, stado(da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

ç 

CONTRANTE 	 CONTRATADO 

TESTEM NHAS: 

1 
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PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01122015392 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA, 
PARA A EXECUÇÃODE  SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 

elo 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 Virgilio Fernandes, s/n, Centro - 
MatinaBahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.°  
05715456 SSP-BAe inscritono Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 900.110.905-53, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a senhora 
FERNANDA TAMARA ALCÂNTARA NORMANHA, Inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física sob o n° 040.615.885-16, e n°. do CRO-BA CD N°. 14.403, doravante 
denominadoCONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as 
Leis n°. 8.08C/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 àespécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como odontóloga do PSF da localidade de Moco! Lages, no Município de Matina, no 
período de compreendido entre 01 a 10 de dezembro de 2015. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURíDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN 
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apresentar ac 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 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 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$ 900,00 (novecentos reais), ficando expressamente vedada a 
cobrança de quaisquer valores, a que titulo for, a pacientes atendidos por força do 
presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidades: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

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 ccndições 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 cs 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, ersejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 
serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Ccntrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 10 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 01122015392 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, ia 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 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 cJ'Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO  / 

TESTEM NHAS: 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01122015391 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SE FAZEM 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 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 Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o Dr. HERMES 
RAIMUNDO DE CASTRO IVO, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 
113.359.715-72, e n°. do CRM—BA N°. 5054, doravante denominadoCONTRATADO, 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, 
aLei Municipal n° 48/2003 as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos 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 pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como médico do PSF da localidade de Pichico/Bumba, no Município de Matina, no 
período de compreendido entre 01 a 10 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 cos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade ce colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93 eLei Municipal n° 48/2003. Sem 
prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a 
prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da 
Lei Orgânica do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

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

II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do 
SUS, da gratu dade 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$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que títulofor, a pacientes 
atendidos por lorça do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA  -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
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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. 

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. 

§ 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 10 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 01122015391 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21106/93.a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo. com. br 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana— Bahia com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do 

presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas 

vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas, 
abaixo assinado). 

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

   

ç (" 

CONTRATADO 

 

CONTRATANTE 

   

TESTEMUNHAS: 

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



PREffITURA D€ 

atina 
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA 

CNPJ: 10.420.907/0001-63 	 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

A serviço do povo 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01122015390 

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRESE FAZEM O MUNICIPIO DE MATINA. 
PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presenteCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSque entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n° 
10.420.907f0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n° 05715456 
SSP-BA e inscritono Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 900. 110,905-53, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o Dr.LUIZA 
CAROLINE GUEDES CARDOSO ,inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° 
012 749 985-73, e n° do CRM—BA N° 28.393, doravante denominadoCONTRATADO, 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n° 8 080/90 e 8.142/90 ' 142/90, 
aLei Municipal n 48/2003 as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos 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 pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como médico do PSF da localidade de Mocó/Larges. no Município de Matina. no 
período de compreendido entre 01 a 10 de dezembro de 2015 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93 eLei Municipal n° 48/2003. 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. 
FONEIPABX (77) 3643-112311254 E-mail saudematinayahoo com br rç~ 
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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 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 quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional. 

IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e 
funcionam e n tc 

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$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinqüenta reais ) 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 ORÇAMENTÁRIA —02 04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 
FONTE DE RECURSO. 14- SUS 

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

CLÃUSULANONA - 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 

§ 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 às penalidades previsto em Lei, por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 10 de dezembro de 2015. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01122015390 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666193 de 21/06193.a Lei Municipal nD  48/2003, que dispõe 
sobre a contra':ação temporária, de excepcional interesse público. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina©yahoo com.br  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATINA, Esta10 da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

ccL C0k 
CONTRATA  CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01122015384 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no 

Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-

63, situado ria Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 

46.480.000, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
senhor MERVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 

05715456 SEP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 

o(a)senhor(a)PABLO REIS VASCONCELOS brasileiro(a), solteira(a), Inscrito(a) no 
Cadastro de Dessoa Física C.P.F sob o n0 030.838.135-11, residente e domiciliado(a) 

a Rua sete de setembro, s!n, centro, Matina-Ba, doravante denominado 

CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 

Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, 

mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 

temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei 

Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 

Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de dezembro a 31 de 

dezembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) Prestará serviços como Motorista no Hospital Municipal 

Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município, na sede do Município, 

vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Que serão pagas em 1 (uma ) parcela 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sfn° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo  com br 
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mensais de R$ 78800 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Parágrafo ún co: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA. 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
A duração do presente contrato será no período de (um) mês a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo convencionado 
entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos princípios 
do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de Direito 
Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA -DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 
- pelo térmiro 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 7 (sete) meses de 
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia 
prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato na 
hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende aos 
interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à natureza do 
objeto contratado. 

Praça Sátiro virgilio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail saudematina(yahoo com br 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01122015380 

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

Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no . 

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 o Dra.  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, a Lei 
Municipal n° 48/2003 as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos 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 peo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como médico do PSF da localidade de Porco Torto/Poço, 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 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 eLei Municipal nc  48/2003. 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) 3643-112311254 E-mail saudernatina@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 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 importânciE bruta de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa 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.- nidade: 

UNIDADE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36,00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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. 

CLÁUSULAF'ONA - 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 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 01122015380 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.a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FCNE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina@yahoo.com.br  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATINA Estaio da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

-UQ 	rr  
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF 

 

CONTRTA*JTE 

  

2 
CPF - 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FCNE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo. com. br 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01102015289 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no 

Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-
63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 
46.480.000, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.°  

05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 
o(a)senhor(a) JACIARA PEREIRA DA SILVA brasileiro(a), solteira(a), Inscrito(a) no 
Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n0 064.679.185-09, residente e domiciliado(a) 
a Fazenda Lagoa do Curral, n ° 89, Matina - Ba, doravante denominado 
CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 
Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48. de 17 de junho de 2003, 
mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei 
Municipal n.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de outubro a 31 de 
dezembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) Prestará serviços como técnica em enfermagem no Hospital 
Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município, vinculado ao 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
2.364,00 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais). Que serão pagas em 03 (três) 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sino - fonefax (77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoa com. br 



 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 

r PLEÇEJIURA LI 

Matina 
A serviço do povo 

 

parcelas mensais de R$ 78800 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA. 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de (três) 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 
Administrativa. 

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 0 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter reduzido o 
prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 10 (dez) meses de 
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia 
prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior. 

Parágrafo erceiro: 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. 

Praça Stiro Virgilio Fernandes. sln° - fonefax (77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo.com.br  
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CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação 
em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura 

- 

	

	 venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de Excepcional 
Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos acordados e contratados, firmam o presente Instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, na 
presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita. 

/ 

Matina, Estado da Bahia, 01 d outubro dá, 2015. 

  

ONT ÂTANTE 

' 	 jÇç  

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

o3ib5 u 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln° - fonefax (77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo.com.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.municipio.gov.br  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 080112201508 

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/r, 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, ADILSON JOAQUIM FERNANDES, 
brasileiro (a), professor, portador do CPF 057.956.255-74, RG 
1556827687, residente e domiciliado no povoado de lagoa de Eugenio, 26 
interior do município de 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 PUBLICO, com fundamento legal na 
Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 
de junho de 2003, mediante as Cláusulas e condições 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 n1.48/2003, ligadas a atividades essenciais do 
Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas 
atribuições de Professor do Ensino Fundamental 1, no período de 01 de 
dezembro a 17 de dezembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Professor do Ensino 
Fundamental 1 Colégio Municipal Jose Fernandes Brito, lotado (a) na - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E LAZER. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 20 
horas/semanais, das quais 13 são em ensino com as disciplinas: e 7 horas 
atividades complementares. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO. SN  
	-' 	FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeiturarnatina.ba.municipio.gov.br  

bruta de R$ 543,37 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e sete 
centavos). 

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E DESPORTO E LAZER, 
PROJETO ATIVIDADE -2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
A duração do presente contrato será no período de 17 (dezessete) dias 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: 
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 preista 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 0 (A) CONTRATADO (A) 



ANTE. 

CONTRATADO (A) 

Endereço: 

Ass.: 

Endereço: 

Ass.: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.municipio.gov.br  

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 
inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 
legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 
que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 
outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 
igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

TESTEMUNHAS: 
1)Nome completo: 

RGn°: o  
CPFN0 s5   

2)Nome completo: 

RGn°: 	 14 	Q 
CPF NO:  Oco . 	?E  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 060112201506 

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 0FF. 
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, JOSE AUGUSTINHO DE LIMA, brasileiro (a), 
casado, Motorista, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.216.756 do CPF n° 
032.282.228-96, residente e domiciliada à Rua ADECOM, Centro Matina Bahia, 
denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o presente 
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRA 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 Motorista. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Motorista do Ônibus do Programa 
Caminho da Escola, lotado (a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
CULTURA DESPORTO E LASER, no período de 01 de dezembro a 15 dezembro de 
2015. 

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 CONTRAIANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de RS 
394,00 (trezentos e noventa e quatro reais). 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE -2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 15 (quinze) dias 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 mor-e 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 



Endereço: 

Ass.: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
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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, 01 de dezembro de 2015. 

TESTEMUNHAS: 
1)Nome completo: 
	

2)Nome completo: 

RG n°:   /,-i   

CPF N° 

RG n°: 	  

CPF N°: 	  

Endereço: 	  

Ass.: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 040112201504 

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, ANTONIO PEREIRA BRITO, brasileiro (a), 
casado, Agricultor, portador da Cédula de Identidade RG n° 08050250 49 do CPF n° 
465.606.545-20, residente e domiciliada à Fazenda Estaca de Burro, Interior do 
Município de 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 PUBLICO, com 
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 
48, de 17 de junho de 2003, mediante as Cláusulas e condições 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 Porteiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Porteiro na Escola Municipal 
Felisberto Aniceto Cardim, no Povoado de Lages Interior do Município de Matina, 
lotado (a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO 
E LASER, no período de 01 de dezembro a 30 dezembro de 2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRAANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeitura@matina.ba.municipio.gov.br  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.0300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE -2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 01 (um) meses a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo convencionado 
entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURIDICO 

Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos princípios 
do Direito úblico 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, apI cável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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



Matina, Estado da Bahia, 01 de dezembro d- 2015. 
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CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.municipio.gov.br  

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. 

CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 
1)Nome completo: 
	

2)Nome completo: 

RGn°: 

CPF N° 

RG n°: 	  

CPF N°: 	  

Endereço: 	  

Ass.: 	  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.rnunicipio.gov.br  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 030112201503 

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 p210 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, WAGNER ALVES FERNANDES, brasileiro (a), professor, portador do 
CPF n° 014.890.855-13, E RG 09088359 49, residente e domiciliada à Rua Rio 
Branco, N° 08 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 
no 37, inciso 1> 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 Professora do Ensino Fundamental 1, no período de 01 de 
dezembro a 16 de dezembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Professor do Ensino 
Fundamental 1 na Escola Municipal Pe. Aldo Lucchetta, lotado (a) na - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E LAZER. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 20 
horas/semanais. das quais 13 são em ensino com as disciplinas: e 7 horas 
atividades complementares. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
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R$ 511,41 (quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos). 

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA 
E DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE -2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 
ELEMENTO - [)E DESPESA - 3.1.9.0.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO, 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
A duração do presente contrato será no período de 16 (dezesseis) dias 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: 
1 - pelo términc 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 
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natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 
legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por 
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de 
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente 
subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

TESTEMUNHAS: 
1)Nome completo: 

RGn°:  Oj 
CPFN° 
Endereço: 

Ass.: 

2)Nome completo: 

RGn°:  o Of2cY 	)() 
32, CPFN°:  0O 5,5  -1 o2 

Endereço: 

Ass.: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 

- PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeitura niatina.ba.munici pio. gov.br  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 010112201501 

O MUNIC:EPIO 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, LILIANE MARQUES SILVA, brasileira 
(a), professora, portador do CPF n° 048.377.065-50, e RG 15132624 08 
residente e domiciliada Travessa Bom Jesus, 212 Centro Matina-Ba 
denominaco (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o 
presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PUBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, 
inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as 
Cláusulas e condições 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 Professora do Ensino Fundamental 1, no período de 01 de 
dezembro a 11 de dezembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Professora do Ensino 
Fundamental 1 no Colégio Municipal Aprígio Ferreira Leão, lotado (a) na - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E LAZER. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 20 
horas/semanais, das quais 13 são em ensino com as disciplinas: e 7 horas 
atividades complementares. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
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PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.municipio.gov.br  

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância 
bruta de R$ 351,59 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove 
centavos). 

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE -2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
A duração do presente contrato será no período de 11 (onze) dias a contar 
da sua ass natura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 
convenciorado 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 cio Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de 
Direito Adriinistrativo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 
Este Contrato extinguir-se-á: 
1 - pelo término do prazo contratual; 
II - por iniciativa das partes; 
III - pela norte 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 
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contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) 
não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 
inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 
legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 
que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 
outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 
igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 de dezembro de 2015. 

TESTEMUNHAS: 
1)Nome completo: 

RG n°: OJk 	C'\ 

CPFN° 	 2> =:9S 

2)Nome completo: 

RGn°:o2- 2o 
CPF NO: onoc35.ioa.»S 35 

Endereço: 

Ass.: 



 

Matin"ầ  
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 03112015332 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA. Estado da Bahia, inscrito no 
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-
63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 
46.480.000, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 
05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física. sob o n°. 900.110.905-53, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 
o(a)senhor(a) SIDENICE JOANA DE J. NEVES, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no 
Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o no. 028.225.546-09, residente e domiciliado (a) 
a Rua do Adecom, centro, Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, entre si 
firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com 
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n.° 37. inciso IX, e lei Municipal n.° 
48, de 17 de junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20, VII. da Lei 
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município. sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período 03 de novembro a 31 de 
dezembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) prestará serviços como Técnica de Enfermagem, no Hospital 
Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município, vinculado ao 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA  -  DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
1.57600 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais). Que serão pagas em 02 (duas) 
parcelas mensais de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sin°  - fonefax (77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo com.br  
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
A duração do presente contrato será no período de 02 (dois) meses a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo convencionado 
entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos princípios 
do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de Direito 
Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA -DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 
- pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 
III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação prévia 
mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter reduzido o 
prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência administrativa. 

Parágrafo Segundo:  Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de remuneração, 
caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia prevista no inciso II, 
desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior. 

Parágrafo Terceiro:  Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato na 
hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende aos 
interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à natureza do 
objeto contratado. 

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

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação 
em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura 
venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de Excepcional 
Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

- 	E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente Instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, na 
presença de 02 (duas) testemu -as igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 03 d: novemfro de 2015. 

ONTRATANTE 

ONTRATADO(A) 
li 

TEST MUNHAS: 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln° - fonefax (77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo. com. br 



-f' PR(FEIIURAQL 

atina SECRETARIA DE 
SAÚDE 

A serviço do povo 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N° 03112015304 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no 

Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-

63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 

46.480000, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 

senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 

05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, 

doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 

o(a)senhor(a) MAYARA CARDOSO DA SILVA brasileiro(a), solteira(a), Inscrito(a) no 

Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o no. 064.524.205-50, residente e domiciliado(a) 

a Fazenda Lagoa do Curral, n ° 89, Matina - Ba, doravante denominado 

CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 

Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, 

mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 

temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20, VII, da Lei 

Municipal n°.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 

Contratada prestará serviços a este município no período de 03 de novembro a 31 de 

dezembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) Prestará serviços como técnica em enfermagem no Hospital 

Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município, vinculado ao 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
1.576,00 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais). Que serão pagas em 02 (duas) 

Praça Sátiro virgilio Fernandes, sln° - fonefax (77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo  com br 
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Parágrafo ún co: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA. 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de (dois) meses a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo convencionado 
entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos princípios 
do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de Direito 
Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 
- pelo término do prazo contratual: 

II - por iniciativa das partes: 
III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação prévia 
mínima de 3C (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter reduzido o 
prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 10 (dez) meses de 
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia 
prevista no inciso li, 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. 

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



 

 

r PRLFEIIURA 0€ 

Matina 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 

 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação 
em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura 
venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de Excepcional 
Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos acordados e contratados, firmam o presente Instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, na 
presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita. 

Matina, Estado da Bahia, 03 de novenbro c015. 

CONTRPTANTE 

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n0  - fonefax (77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo.com.br  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01122015394 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA. Estado da Bahia, inscrito no 

Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-
63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 

46.480.000, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA. brasileiro, maior portador do RG n.° 
05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 
o(a)senhor(a) ALINE DE JESUS FERNANDES, brasileiro(a), solteira(a), Inscrito(a) no 

Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°064.261.175-01. residente e domiciliado(a) 

a Rua 15 de novembro, s/n. centro. Matina-Ba, doravante denominado 
CONTRATADO. entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 

Federal, artgo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48. de 17 de junho de 2003, 

mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 

temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20, VII, da Lei 

Municipal n'.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 a 31 de dezembro de 

2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no laboratório no 

Hospital Hermenegildo Cardoso de Castro na sede do Município, vinculado ao FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará ao (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Que será paga em 01 (uma) parcela mensal 
de R$ 788.0 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Praça Sntiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123  f  1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudema1inayahoo.com  br 
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36 00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de (01) mês 
a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo convencionado 
entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos princípios 
do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de Direito 
Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA -DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á. 
- pelo término do prazo contratual: 

II - por iniciativa das partes: 
III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação prévia 
mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter reduzido o 
prazo para :aI 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. 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina@yahoo  com br 
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CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação 
em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura 
venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de Excepcional 
Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente Instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, na 
presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 d- dezemljro de 2015. 

NT RATA NTE 

CONTRATADO(A) 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo.com.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 

_- PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.rnunicipio.gov.br  

CONRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070311201507 

Pelo presenta CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem de 
um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o n.° 16417800/0001-42, situada 
na Praça Helena Carmem de Castro Donato S/N Centro, Matina - 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 de Matina Estado da Bahia, 
neste ato denominada de simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Sra. 
Creide Nunes Gomes Cruz, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATADO, inscrito no Cadastro de pessoa física sob o n°. 709.189.615-72 
residente e domiciliada na Rua Pedro Alexandrino de Almeida s/n Bairro Centro 
Matina BahiE, celebram e contratam o seguinte: 
Face aos entendimentos mantidos entre as partes acima qualificadas, ambas, de 
forma consciente e voluntária, passam a eleger as cláusulas adiante elencadas para 
a regência do presente contrato: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 
no art. 2, VII, da Lei Municipal n1.48/2003, ligadas a atividades 
essenciais do Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este 
município no período de novembro de 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como instrutora de corte e 
costura 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/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância 
bruta de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINSTREACAO E FANANÇAS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.municipio.gov.br  

PROJETO ATIVIDADE —2017 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE 
ADMINSTREACAO 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO DE PESSOA FISICA 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de um mês 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: 
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. 



TESTEMUN 

ja 

 

CONTRATADO(A) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CEP 46.480-000 CN PJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA 
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN 
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.municipio.gov.br  

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, 03 de novembro de 2015 


