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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016119 

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 MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 
1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-
87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) 
senhor(a) VARIA DA GLORIA FRANCISCA BENEVIDES, brasileiro(a), casado(a), 
Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 015.014.195-52, residente e 
domiciliado(a) NA Rua São Luiz, n.°  25 - 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 n0 48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará ser-viços a este município no período de 01 de Março a 30 de 
junho de 2C16. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no PSF(PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Moco/Lages, interior 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$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880.00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Satiro Virgílio Fernandes, sln°  - fonefax (77) 3643-112311254 - CEP 46450-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo.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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) 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 rrorte do contratado. 

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

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

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, sfn° - fonetax (77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina@yahoo  com.br  
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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 
Iegislaçãc em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 
de Riachc 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 março de 2016. 

CONTRATANTE 

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

ia 
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Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax (77) 3643-1123 /1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo com.br   
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016118 

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

Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420907/0001-

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 MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 

1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-

87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) 

senhor(a) JAINARA PEREIRA FERNANDES, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no 

Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 052.841.495-05, residente e domiciliado(a) 

a na Fazenda Lagoa de Eugenia, interior do Município de Matina-Ba, doravante 

denominado CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 

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

mediante as cláusulas e condições seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 

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

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

Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de março a 30 de 

junho 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Técnica de Enfermagem, no 

PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMíLIA), na localidade de Bumba/Pichico, interior 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$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinaíyahoocom  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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duraçãc do presente contrato será no período de 04 (quatro) 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 Con:rato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos 
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de 
Direito Administrativo, 

CLÁUSULA OITAVA —DA EXTINÇÃO 

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

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

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

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

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina(vahoo.com.br  
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato 
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende 
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à 
natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

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

Matina, Es:ado da Bahia, 01 de março de 2016. 

CONTRATANTE 

'r2AtL_ 	t'UVzI?4 	(111 Y -J 1.  

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 
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Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - 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 N°. 01032016117 

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 MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 
1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-
87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) 
senhor(a) ADENICE COUTINHO DE SOUZA, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no 
Cadastro ce Pessoa Física C.P.F sob o n1014.618.225-13, residente e domiciliado(a) 
a na Fazenda Lagoa do Caetano, interior do Município de Matina-Ba, doravante 
denominaco 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, aligo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, 
mediante es 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 de Março a 30 de 
junho de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no PSF(PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Pichico/Bumba, interior 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$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina.yahoocom.br  
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 
vigente.- 

UNIDADE 

igente:

UNIDADE DRÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) 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 c prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência 
administrativa. 

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

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n0  - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina(vahoo com.br  
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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 cio 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 março de 2016. 

CONTRATANTE 

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000  -  Matina  -  Bahia 

E-mail: saudematinacyahoo com br 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016116 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita no 

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

63. 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 MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 

1598992223 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-

87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 
o(a)senhor(a) ANDREIA RODRIGUES CRUZ, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no 

Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 033.336.095-84, residente e domiciliado (a) 

a Rua Bom Jesus, centro, Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, entre si 

firmam o pesente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com 

fundamentc 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 01 de Março a 30 de 

Junho de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) prestará serviços como digitadora dos programas de Vacina, 

no PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Pichico/Bumba, interior 

do Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de $ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Satiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 /1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina(ahoo 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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA— DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) meses a contar 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

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

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

CLÁUSULA OITAVA —DA EXTINÇÃO 

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

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

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

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

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo.combr 
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato 
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende 
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à 
natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
lnstrumen:o, 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 março de 2016. 

CONTRATANTE 

1 	f  I/LOh  
CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

ia  	f   

2  	*.;Y&i2L-)   
6 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016115 

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 MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 

1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-

87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) 

senhor(a) NILVA ALVES DE SOUZA, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no 

Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n1048059.135-09, residente e domiciliado(a) 

a na Fazenda Pichico, interior do Município de Matina-Ba, doravante denominado 

CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 

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

mediante as cláusulas e condições seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 

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

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

Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de março a 30 de 
junho do sno em curso. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no PSF(PROGRAMA 

SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Pichico/Bumba, interior 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$ 
3.520,00 três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n0 - fonefax(77) 3643-1123 /1254 - CEP 46480-000  -  Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo. 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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) 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. 

Pra ;a Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo. com  .br 
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato 
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende 
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à 
natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

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

Matina, Estado da Bahia, 01 de março de 2016. 

CONTRATANTE 

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



 

Matifi"à"  
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N°. 01032016114 

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: 
46480000, 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) ANA PAULA DE JESUS SILVA, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no 
Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 063.426.605-57, residente e domiciliado(a) 
na fazenda Embira Torta - Matina-Ba. doravante denominado CONTRATADO. entre si 
firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com 
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 
48. de 17 de junho de 2003, mediante as cláusulas e condições seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20, VII, da Lei 
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de Março a 30 de 
junho de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no PSF(PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Moco/Lages(Plaquinha), interior 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$ 
3.520.00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° -fonetax (77) 3643-1123 / 1254- CEP 46460-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinaívahoo 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 - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) meses a contar 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

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

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

CLÁUSULA OITAVA -DA EXTINÇÃO 

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

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

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

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

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, sln° - íonefax (77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail saudematinavahoocom.br  
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato 
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende 
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à 
natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

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

Matina, Estado da Bahia, 01 de ma. o de 2016. 

CON RATANTE 

CONTRATAbO(A) 

TESTEMUNHAS: 

md  
O\5 - 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS N°.01032016109 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia. neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 1598992228 SSP-BA e 
inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-87, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhora BEATRIZ LEDO 
SANTANA OLIVEIRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 014.092.685-
27, e n°. do COREM—BA N°. 476.084 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° 
48/2003, 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 de 
enfermagem a serem prestados pelo(a) CONTRATADO(a), no Hospital e Maternidade 
Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no período compreendido 
entre 01 de Março a3ode junho do ano de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

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

11 

erviços;

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) ficando expressamente 
vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes atendidos por 
força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

Unidade orçamentária :02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
Elemento 3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de março a 30 de junho 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 01032016109 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público 

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

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

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

'5 	\ ' 	-  
NTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF- 

2   í.  
CPF- 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016104 

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 senhor MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 
1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n° 424.792.075-
87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 
o(a)senhor(a) ANOEME SANTOS OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no 
Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 035.050.135-10, residente e domiciliado(a) 
a Rua Riacho de Santana. s/n. centro, Matina-Ba. doravante denominado 
CONTRATADO entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 
Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, 
mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 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 de março a 30 de 
junho de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Digitadora na Farmácia na sede do 
Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA /DA 
JORNADA DE TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (A) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

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 único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 
vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) 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 li, é obrigatória a comunicação 
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter 
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência 
administrativa. 

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

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax (77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo. com. br 
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Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação 
em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

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

Matina, Estado da Bahia, 01 de 	rço de 2016. 

C?NTRATANTE  

(c>J - 	4t4 pJLCÁ. ?nQ\±, 
CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

ia 

Gn&7O 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0103201698 

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

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 
10.420.90710001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes:  s/n. Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.°  1598992228 
SSP-Ba e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o Dr°. LUIZ CARLOS 
FERNANDES LARANJEIRA, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 
366.908.135-68, e n°. do CRM—BA N°. 9578, 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 compreendido entre 01 a 31 de março de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- 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 graturdade 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 
funciona me ntc. 

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 corça 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  
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

CLÁUSULANONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO. 

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

§ 1°. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, 
ou para com cs 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 março de 2016. 

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 0103201698 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 VIRGLIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo. com. br 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana— Bahia com exclusão de 
qualquer outra, 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 março de 2016. 

-_______ 
CONTRATANTE 	- 	 CONTRATAbO 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF- 

2 	 
CPF - 

 

Jb 5o 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS N°. 0103201696 

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

Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 10.420.907/0001-
63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 

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

senhor MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.°  

1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 424.792.075-
87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) 

senhor(a) MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES, brasileiro(a), solteiro(a), 

Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 949.011.395-68, residente e 
domiciliado(a) a na Fazenda Lagoa de Eugenia, interior do Município de Matina-Ba, 

doravante denominado CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR 

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

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

mediante as cláusulas e condições seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20, VII, da Lei 
Municipal n.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de março a 30 de 
junho 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços no Centro de Saúde- (sala de Vacina 
Central) - no controle de entradas e saídas de vacinas, termômetros; como também 

distribuição para as unidades dos PSFs na sede e interior 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$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo.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 - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

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

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

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) 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 li, é obrigatória a comunicação 
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter 
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência 
administrativa. 

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

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

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

Os casos orrissos 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 Bahi. 01 de março de 2016. 

CONTRATANTE 

A  
CONTRATADO(A) 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0103201694 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRES E FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA, 
PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO 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 

- 	MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.° 1598992228 
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o Ora.  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 clausulas 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 co PSF da localidade de Porco Torto/Poço, no Município de Matina, no 

- 	período de compreendido entre 01 a 31 de março de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento juridico no art. 24. II, da Lei 8.666/93 e Lei Municipal n° 48/2003. Sem 
prejuízo da au':onomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a 
prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da 
Lei Orgânica de 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: saudematinayahoo. 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 cs 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 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$ 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 
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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 a prestação dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULAN'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. 

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

§ 2°. O 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 março de 2016. 

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 0103201694 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 nT 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 da Bahia, 01 de março de 2016. 

DcLLr i-t\ kJY 	mc  
CONTRATANTE 	 CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

2  	J4  IJAa  CPF - 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°0103201693 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRESE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA, 

PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Peio 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 - 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 irscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante 

- 

	

	denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o senhor DIEGO 
HENRIQUE FERNANDES GUEDES, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o 
n 11.033.092.25-84, e n°. do COREN—BA N°. 17029, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 
8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos 
a Lei Municipal n° 4812003e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como enfermeiro do PSF da localidade de Porco Torto/ Poço, no Município de Matina, 
no período de compreendido entre 01 de março a 29 de abril de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua 
inscrição no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a 
apresentar ao CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal 
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da sede do exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o 
CONTRATANTE, descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições 
devidas, para recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- 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 gmtuidade 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 atribui;ões, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o 
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE, 
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos 
eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 5.420,00(cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

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

CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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. 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de março a 29 de abril do ano curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 0104201693 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). 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0103201692 

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

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no . 

10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.° 1598992228 
SSP-BAe inscrita no Cadastro de Pessoa Física, sob o n0 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor DIANNE 
CARLLA ROCHA NEVES, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o 
n°.042.527.45-75, e n°. do COREN—BA N°. 23.913, doravante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 
8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos, 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 enferrr eira do PSF da localidade de Moco/Lages, no Município de Matina, no 
período de compreendido entre 01 de março a 29 de abril de 2016. 

§1°. 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 8.666193, Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária por excepcional interesse público. Sem prejuízo da 
autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa de 
controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica do 
Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício proissional 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 seripre a qualidade na prestação de serviços; 

II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do 
SUS, da gratLidade 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 - Mante seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e 
funcionamento. 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato, 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FlSICA. 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 
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O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês 
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULANONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motvo 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 
de março a 29 de abril 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 0103201692 e de 
acordo com 3 que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

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

MATINA, Estado da Bahia, 01 de março de 2016. 

CONTRATA TE 
	

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
	 71 

CPF— 

2 	  
CPF-c0 	

J 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0103201691 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 
10.420.90710001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MERIVALDO CARDOSO SANTANA, brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o senhor DENIO 
CARLOS LEDO BEZERRA, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o no. 
058.016.525-66, e no COREN—BA N°. 474.161, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 
8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos, a Lei Municipal n° 48/2003e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como Enfermeira no PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), PSF Dr. Jônatas 
Malheiros de Araújo, na sede do Município de Matina, vinculado ao FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, no período de compreendido entre 01 de Março a 29 de abril 
ano em curso. 

§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, 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. 
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CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
descontar dos créditos da CONTRATADA o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

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

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

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

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

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

CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 5.420,00(cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
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ELEMENTO -3.3.9.0.36,00  OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA ËISICA 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

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

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

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

§ 2
0. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e 

fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for 
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de março a 29 de abril do ano em curso. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES. 

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

PRAÇA SATiRO VIRGILIO FERNANDES, SN 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 0103201691 e de 
acordo com 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. 

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 março de 2016. 

, 	  

CONTRATANTE 	 CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 	. •à 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0103201690 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE 	SE 	FAZEM 	O 	MUNICÍPIO, 
PARA A EXECUÇÃO  DE SERVIÇOSTÉCNICOS 
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 Eito representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.° 1598992228 
SSP-Ba e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor CHARLES 
JACKSON FAGUNDES COSTA, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o 
n0 026,143.825-52, e n°. do CRF—BA N°7662, doravante denominado CONTRATADO, 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as 
normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 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, como Farmacêutico, para o desenvolvimento das 
ações de assistência farmacêutica no Município de Matina, no período de 01 de março 
a 29 de abril de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua 
inscrição no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a 
apresentar ao CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal 
da sede do exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o 
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descontar dos créditos do CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a 

1 -Assumir responsabilidade técnica pelas farmácias do Município, 

II - Atuar na aQuisição de medicamentos: 

III -Realizar o adequado armazenamento de medicamento e insumos farmacêuticos: 

IV - Atuar na dispensação de medicamentos. insumos farmacêuticos e produtos 
médicos hospitalar: 

V - Realizar a escrituração de medicamentos sujeito a controle especial. 

VI - Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas. 
sendo a único responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes 
de eventuais inobservâncias das mesmas: 

Vil-Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação 

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. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato 
pelos preposts da CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADD pelos danos eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO. pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de RS 5 420.00(cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04 00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE - 2289-OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE. 
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. 

CLÁUSULANONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de março a 29 de abril 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 0103201690 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN, 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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

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

MATINA, Estado da Bahia, 01 de março de 2016. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0103201689 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRESE FAZEM -O MUNICÍPIO DE MATINA, 
PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no . 

10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.° 1598992228 
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor NOELMA 
SILVA SANTANA, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n1046.135.065-30, e 
n°. do COREN—BA N°. 173735-P, doravante denominado CONTRATADO, tendo em 
vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas 
da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos a Lei Municipal n° 48/2003e 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS-
1.286/93 resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como enfermeira do PSF da localidade de Pichico/Bumba, no Município de Matina, no 
período de compreendido entre 01 de março a 29 de abril de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.0400—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 ajusrado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês 
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados. 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de março a 29 de abri do ano em curso. 

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 0103201689 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 cont ato 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 março de 2016. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0103201688 

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

PARA A EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 

10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor MARIO 
SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.° 1598992228 SSP-BA e 
inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-87,d orava nte 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o Dr. HERMES 
RAIMUNDO DE CASTRO IVO, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o no. 
113.359.715-72, e n°. do CRM—BA N°. 5054, 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 pe o 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 31 de março de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

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

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 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 OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

CLÁUSULANONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
a 31 de março de 2016. 

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 0103201688 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. 
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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 conirato 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 março de 2016. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0103201687 

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 MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.°  

1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-
87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 
o(a)senhor(a) JEICE KELLY CARDOSO DE SOUZA , brasileiro(a), solteira(a), 
Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 053.098.075-43, residente e 
domiciliado(a) a Fazenda Coloco - 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 n0 48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período 01 de março a 31 de maio 
de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, 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 importância bruta de R$ 
2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais). Que serão pagas em 03 (três) 
parcelas mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 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 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 03 (três) meses a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente nstrumento 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 Contraio Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos princípios 
do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de Direito 
Administrati' o. 

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

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação 
em vigor, ap icável 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, Estalo da Bahia, 01 de março de 2016. 

- 	í*   
CONTRATANTE 

k' JI 	 c  
CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0103201685 

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 MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.°  

1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-

87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 

o(a)senhor(a) MARIA PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), solteira(a), Inscrito(a) 

no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 042.629.405-00, 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 TEMPORARIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 

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

mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 

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

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

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

maio de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) prestará serviços como Recepcionista, no Hospital 

Hermenegilco Cardoso de Castro , na sede do Município, vinculado ao FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta mensal de 
2.640,00 (dc is mil seiscentos e quarenta reais).Que serão pagas em 3 (três) parcelas 
de 880,00. 

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

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 03 (três) meses a contar da 
sua assinai-ura, 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 rrorte 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 

Praça Sátiro Virgilio Femandes, sin° -fonefax(77) 3643-1123 /1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina(yahoo.com.br  
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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 Ba 	01 se março de 2016. 

CONTRATANTE 

d  
CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

1 a 	 c  à  

C) 	- 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 700103201670 

Os signatários deste instrumento, de um lado ADÃO LESSA BRITO qualificação LAVRADOR 
CPF: 916.323.315-00 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO 
PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a 
saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL, 
situada à RUA ANTONIO ALVES PEREIRA, SN CENTRO - MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui 
designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam: 

12) - O prazo de locação é a partir de 01 de março a 31 de dezembro de 2016 e data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, 
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o 
que somente se fará por escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver 
na posse do mesmo, o aluguel nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto 
deste instrumento; 

22) - O aluguel é de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) que o locatário se compromete a pagar 
pontualmente, na residência do locador ou de seu representante. 

32) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras 
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e 
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e 
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-]os quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, 
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

42) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização 
escrita do locador; 

52) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

62) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

72) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as 
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a 
indenização a que, por ventura, tiver direito; 

8) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

92) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

102) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o 
credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

112) - No caso de morte, falência ou insolvência do 	fiador 	, o locatário será obrigado 
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

122) - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer 
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a 
locação, independentemente de qualquer formalidade; 

132) - Assina 2 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGÃO PÚBLICO 
CNPJ (CPF) 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das 
chaves do imóvel; 

1 



14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na 
multa da Cláusula 12*,  mas serão pagas à parte; 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 7001 03201 670 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 

UNIDADE - ORÇAMENTARIA: 02.03.00 - SÉC. MUNIC. EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER. 

PROJETO/ATIVIDADE: 2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. 

ELEMENTO: 3390.36 00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

15*) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

16*) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

17*) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para (funcionamento de uma sala 

multifuncional da Escola Municipalizada Luís Eduardo Magalhães), não podendo ser mudada a sua destinação 

sem o consentimento expresso do locador. 
18*) - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo 

com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da 
eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

19*) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

20*) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial; 

Zl) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 - 
inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 01de março de 2016. 
rC  

LOCADOR 

LOCATÁRIO. 

TESTEMUNHAS: 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 

Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ 

Registrado sob o N°, de ordem NÃO 1 I do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ. 

de de 


