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Inexigibilidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA

CNPJ Nº 14.232.086/0001-92

RESUMO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE nº 067-2018MED

Espécie

:

Prestação de Serviços

Resumo do Objeto
:
Contratação oriunda do Credenciamento de Nº 001/2018,
referente à prestação de serviços médico comunitário em unidade básica de saúde da zona
rural.
Modalidade
:
Inexigibilidade conforme estabelecido no Artigo, 25, caput,
da Lei 8.666/93.
Processo Administrativo:

0236-2018

Nº da Inexigibilidade:

067-2018MED

Data da Ratificação:

12/09/2018

Crédito da Despesa:
Unidade Orçamentária: 2080 – Secretaria Municipal de Saúde
2011 –Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde
2015- Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família-PSF
2016- Manutenção das Ações Básica-PAB
3.3.90.36- Prestação de Serviço de Outros-Pessoa Física
Fonte de Recurso: 02/14
Vigência do Contrato: 31/12/2018
Valor do Contrato mensal: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).
CONTRATADO: NILSON GOMES ARAUJO, brasileiro, médico, CPF nº 012.210.695-43, RG
n° 09.047.033-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Carlos Sá, n° 17 A,
Condomínio Mansão do Bosque, Apart. 701, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41.810-580,
portador do CRM/BA nº 32.630.
Assina Pela Contratante: Antônio Carvalho da Silva Neto – Prefeito Municipal de Araci e Ana
Ofélia Matos Marques - Fundo Municipal de Saúde – FMS
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CONTRATO N.º071-2018MED,
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACI - BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ nº. 14.232.086/0001-92, com sede à Pç. Nossa Senhora da Conceição,
nº 04, Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, o SR. ANTÔNIO
CARVALHO DA SILVA NETO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°
0939915332 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua
José Tibúrcio, 540, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – FMS, com sede no endereço na Rua 07 de Setembro, nº 169, Centro, Araci, inscrito
no CNPJ sob o nº. 09.291.555/0001-04, neste ato, representada, pela Secretária Municipal de
Saúde, a Sra. ANA OFÉLIA MATOS MARQUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de
identidade n° 03819487 22 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 054.157.385-33, residente e
domiciliada na cidade de Araci, Bahia.
CONTRATADO: THIAGO ALMEIDA FONSECA NUNES, brasileiro, médico, CPF nº
017.898.105-23, RG n° 07.110.832-74 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Timbó, n° 519,
Residencial São Paulo, Apart 701, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-660,
portador do CRM/BA nº 33.221, nos termos de seus estatutos sociais, daqui por diante
denominada CONTRATADO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente instrumento tem por objeto estabelecer contratação de profissional
médico para prestar serviço como médico em Unidade Básica de Saúde na sede deste município
com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO:
I – O médico contratado obriga-se a prestar à contratante, os serviços de
MÉDICO COMUNITÁRIO no objeto deste Contrato, compreendendo: a) Consultoria e
Assessoria empresa em matéria de medicina, de saúde pública, c) elaboração e emissão de
laudos e pareceres médicos do Município, em favor da Comunidade; e) cumprimento de jornada
laboral com intervalo para almoço, podendo atender fora deste horário, nos casos de emergência
ou quando solicitado.
II – O Contratado responsabiliza-se, pela boa execução dos serviços
contratados, zelando sempre pelo interesse público sem prejuízo da sua autonomia técnicaempresa, garantindo Administração Pública, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de
má execução ou inexecução dos serviços contratados, em que fique configurada a culpa ou dolo
da parte contratada, reconhecendo os direitos do Contratante na hipótese prevista no art. 77 da
Lei 8.666/93.
III – O contratado manterá o contratante, informada do atendimento médico
feito em favor da Comunidade, mediante emissão periódica de relatório sintético a respeito.
CLÁUSULA TERCEIRA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO ainda se obriga a:
Iatender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário,
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes e o arquivo médico,
com controle feito pela Secretaria Municipal de Saúde ou empresa designado para essa
supervisão;
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III - não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de
experimentos;
IV - admitir, em suas dependências, para realizar atos profissionais com utilização da
infra-estrutura hospitalar, desde que respeitadas as exigências contidas no regimento do corpo
clínico, o empresa autônomo contratado diretamente pela CONTRATANTE;
V - justificar ao paciente ou a seu representante, as razões técnicas alegadas quando
do impedimento de não realização de qualquer ato empresa previsto neste contrato;
VI - respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
VII - garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;
VIII - assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente,
por ministro de culto religioso.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
I – Pagar ao contratado pela prestação dos serviços ajustado nas cláusulas anteriores, a
importância estimada de R$ 14.500,00(Quatorze mil e quinhentos reais) por mês referente ao
serviço como MÉDICO COMUNITÁRIO, a ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente,
creditada em conta bancária de sua titularidade, a ser pago pelo Fundo Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de Araci, Bahia ou na Tesouraria da Prefeitura;
II – Descontar do Contratado o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e
o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), com base no Código Tributário do Município de
Araci - Bahia;
III – Caberá ao contratante colocar a disposição do contratado os instrumentos de
trabalho, materiais e medicamentos indispensáveis à prescrição de pacientes;
IV – A contratante deverá apresentar relatórios ou planilhas atestando a
frequência do CONTRATADO, que justifique o valor apresentado na Nota Fiscal emitida.
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES
A inobservância, pelo CONTRATADO de cláusula ou obrigação constante deste
Contrato ou de dever originados de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos
artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, combinado com o disposto
no parágrafo segundo do artigo 7° da Portaria do MINISTÉRIO DA SAÚDE n.º 1286/93, ou
seja:
a)
advertência;
b)
multa;
c)
suspensão temporária das internações e/ou atendimentos ambulatoriais;
d)
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar ou
conveniar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e)
declaração de inidoneidade para licitar, contratar ou conveniar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde
que ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção
mencionada no item "c" desta cláusula.
§ 1° - A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade
do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que
ele ocorreu e dela será notificado o CONTRATADO.
§ 2° - As sanções previstas nas alíneas a, c, d e e desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a alínea b.
§ 3°- Da aplicação das penalidades o CONTRATADO terá o prazo de 06 (seis) dias
para interpor recurso dirigido ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde.
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§ 4° - A suspensão temporária das internações e/ou médico-ambulatorial será
determinada até que o CONTRATADO corrija a omissão ou a irregularidade específica, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias .
§ 5° - O valor da multa que vier a ser aplicada, será comunicado ao CONTRATADO
e o respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos pela Diretoria/ Fundo
Municipal de Saúde ao CONTRATADO, garantindo a este pleno direito de defesa em processo
regular.
§ 6° - A multa será de aplicação diária, enquanto perdurarem os motivos que lhe
deram causa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia.
§ 7° - A imposição de qualquer das sanções estipuladas, nesta cláusula, não ilidirá o
direito da CONTRATANTE indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros,
independentemente das responsabilidades criminal, e/ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 II da Lei Federal n.º
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94.
§ 1° - O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
§ 2° - Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder
causar prejuízo à população, será observado o prazo de 30 (trinta) dias para ocorrer a rescisão.
Se, neste prazo, o CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a
multa poderá ser duplicada.
§ 3°- Poderá, o CONTRATADO, rescindir o presente Contrato no caso de
descumprimento, pela Prefeitura do Município/CONTRATANTE, de suas obrigações aqui
previstas. Caberá ao CONTRATADO notificar a CONTRATANTE, formalizando a rescisão e
motivando-a devidamente, informando do fim da prestação dos serviços contratados no prazo de
30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação.
§ 4° - Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE não
caberá ao CONTRATADO direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO CONTRATO
Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações e da
Legislação aplicável, subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro e do
Código de Ética Empresa.
Este contrato foi celebrado sem licitação prévia e está vinculado ao Termo de sua
Inexigibilidade nº 071-2018MED, na forma prevista no art. art. 25 da Lei 8.666/93, com as
alterações promovidas pela Lei 8.883/94, EC nº 19, 9.648, de 27/05/98, que regulamenta o
artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, c/c os arts. 6º, 196 e 197 da CF/88. O pagamento
dos serviços a que se refere ás cláusulas anteriores, efetivar-se-á pela dotação Orçamentária
seguinte:
Órgão
Secretaria Municipal de
Saúde

Projeto/
Atividade

Elemento de
despesa

2011
2015
2016

30.90.36

Fonte de Recurso

Valor

Unidade
Gestora

02
14
02

174.000,00

2080

____________________________________________________________________________
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9SCZQBM78CB44BLCYVVDOW

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
3 de Abril de 2019
6 - Ano - Nº 3632

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA

CNPJ Nº 14.232.086/0001-92
Cumprindo-lhe fazer desde logo o necessário empenho de acordo os valores a ser
pagos pelo período de vigência do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS
Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão,
praticados pela CONTRATANTE, caberá recurso no prazo de 5 ( cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato.
§ 1° - Da decisão da CONTRATANTE que rescindir o presente contrato cabe,
inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato.
§ 2° - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do § 1°, a
CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo,
atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse
público.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, iniciando a sua
contagem nada data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto na
legislação vigente, por interesse mútuo manifestado com no mínimo 60 dias de antecedência do
término.
Parágrafo Único - A prorrogação do presente contrato fica condicionada à aprovação
das dotações próprias, consignadas no orçamento dos exercícios correspondentes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da
legislação referente a Licitação e Contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município e
enviado cópia ao Conselho Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Araci, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que se apresente, para dirimir questões que oriundas do presente Contrato não
puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.
E por estarem as 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
assinadas.
Araci – Bahia, de 07 de Dezembro de 2018.

_____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI – BAHIA
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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_____________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
ANA OFÉLIA MATOS MARQUES
CONTRATANTE

____________________________________
THIAGO ALMEIDA FONSECA NUNES
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1_____________________
Nome
CPF

2_____________________
Nome
CPF
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CONTRATO N.º072-2018MED,
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACI - BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ nº. 14.232.086/0001-92, com sede à Pç. Nossa Senhora da Conceição,
nº 04, Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, o SR. ANTÔNIO
CARVALHO DA SILVA NETO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°
0939915332 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua
José Tibúrcio, 540, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – FMS, com sede no endereço na Rua 07 de Setembro, nº 169, Centro, Araci, inscrito
no CNPJ sob o nº. 09.291.555/0001-04, neste ato, representada, pela Secretária Municipal de
Saúde, a Sra. ANA OFÉLIA MATOS MARQUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de
identidade n° 03819487 22 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 054.157.385-33, residente e
domiciliada na cidade de Araci, Bahia.
CONTRATADO: JOSEAN RIBEIRO CORTES, brasileiro, médico, CPF nº 671.598.505-72,
RG n° 06.823.355-84 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Francisco Fraga Maia,
Apart. 604, Condomínio Residencial Santana Tower II, BL 07, Mangabeira, Feira de Santana,
Bahia, CEP 44.056-232, portador do CRM/BA nº 33.268, nos termos de seus estatutos sociais,
daqui por diante denominada CONTRATADO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente instrumento tem por objeto estabelecer contratação de profissional
médico para prestar serviço como médico em Unidade Básica de Saúde na zona rural deste
município com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO:
I – O médico contratado obriga-se a prestar à contratante, os serviços de
MÉDICO COMUNITÁRIO no objeto deste Contrato, compreendendo: a) Consultoria e
Assessoria empresa em matéria de medicina, de saúde pública, c) elaboração e emissão de
laudos e pareceres médicos do Município, em favor da Comunidade; e) cumprimento de jornada
laboral com intervalo para almoço, podendo atender fora deste horário, nos casos de emergência
ou quando solicitado.
II – O Contratado responsabiliza-se, pela boa execução dos serviços
contratados, zelando sempre pelo interesse público sem prejuízo da sua autonomia técnicaempresa, garantindo Administração Pública, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de
má execução ou inexecução dos serviços contratados, em que fique configurada a culpa ou dolo
da parte contratada, reconhecendo os direitos do Contratante na hipótese prevista no art. 77 da
Lei 8.666/93.
III – O contratado manterá o contratante, informada do atendimento médico
feito em favor da Comunidade, mediante emissão periódica de relatório sintético a respeito.
CLÁUSULA TERCEIRA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO ainda se obriga a:
Iatender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário,
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes e o arquivo médico,
com controle feito pela Secretaria Municipal de Saúde ou empresa designado para essa
supervisão;
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III - não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de
experimentos;
IV - admitir, em suas dependências, para realizar atos profissionais com utilização da
infra-estrutura hospitalar, desde que respeitadas as exigências contidas no regimento do corpo
clínico, o empresa autônomo contratado diretamente pela CONTRATANTE;
V - justificar ao paciente ou a seu representante, as razões técnicas alegadas quando
do impedimento de não realização de qualquer ato empresa previsto neste contrato;
VI - respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
VII - garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;
VIII - assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente,
por ministro de culto religioso.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
I – Pagar ao contratado pela prestação dos serviços ajustado nas cláusulas anteriores, a
importância estimada de R$ 16.000,00(Dezesseis mil reais) por mês referente ao serviço como
MÉDICO COMUNITÁRIO, a ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente, creditada em
conta bancária de sua titularidade, a ser pago pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Araci, Bahia ou na Tesouraria da Prefeitura;
II – Descontar do Contratado o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e
o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), com base no Código Tributário do Município de
Araci - Bahia;
III – Caberá ao contratante colocar a disposição do contratado os instrumentos de
trabalho, materiais e medicamentos indispensáveis à prescrição de pacientes;
IV – A contratante deverá apresentar relatórios ou planilhas atestando a
frequência do CONTRATADO, que justifique o valor apresentado na Nota Fiscal emitida.
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES
A inobservância, pelo CONTRATADO de cláusula ou obrigação constante deste
Contrato ou de dever originados de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos
artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, combinado com o disposto
no parágrafo segundo do artigo 7° da Portaria do MINISTÉRIO DA SAÚDE n.º 1286/93, ou
seja:
a)
advertência;
b)
multa;
c)
suspensão temporária das internações e/ou atendimentos ambulatoriais;
d)
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar ou
conveniar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e)
declaração de inidoneidade para licitar, contratar ou conveniar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde
que ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção
mencionada no item "c" desta cláusula.
§ 1° - A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade
do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que
ele ocorreu e dela será notificado o CONTRATADO.
§ 2° - As sanções previstas nas alíneas a, c, d e e desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a alínea b.
§ 3°- Da aplicação das penalidades o CONTRATADO terá o prazo de 06 (seis) dias
para interpor recurso dirigido ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde.
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§ 4° - A suspensão temporária das internações e/ou médico-ambulatorial será
determinada até que o CONTRATADO corrija a omissão ou a irregularidade específica, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias .
§ 5° - O valor da multa que vier a ser aplicada, será comunicado ao CONTRATADO
e o respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos pela Diretoria/ Fundo
Municipal de Saúde ao CONTRATADO, garantindo a este pleno direito de defesa em processo
regular.
§ 6° - A multa será de aplicação diária, enquanto perdurarem os motivos que lhe
deram causa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia.
§ 7° - A imposição de qualquer das sanções estipuladas, nesta cláusula, não ilidirá o
direito da CONTRATANTE indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros,
independentemente das responsabilidades criminal, e/ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 II da Lei Federal n.º
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94.
§ 1° - O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
§ 2° - Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder
causar prejuízo à população, será observado o prazo de 30 (trinta) dias para ocorrer a rescisão.
Se, neste prazo, o CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a
multa poderá ser duplicada.
§ 3°- Poderá, o CONTRATADO, rescindir o presente Contrato no caso de
descumprimento, pela Prefeitura do Município/CONTRATANTE, de suas obrigações aqui
previstas. Caberá ao CONTRATADO notificar a CONTRATANTE, formalizando a rescisão e
motivando-a devidamente, informando do fim da prestação dos serviços contratados no prazo de
30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação.
§ 4° - Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE não
caberá ao CONTRATADO direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO CONTRATO
Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações e da
Legislação aplicável, subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro e do
Código de Ética Empresa.
Este contrato foi celebrado sem licitação prévia e está vinculado ao Termo de sua
Inexigibilidade nº 072-2018MED, na forma prevista no art. art. 25 da Lei 8.666/93, com as
alterações promovidas pela Lei 8.883/94, EC nº 19, 9.648, de 27/05/98, que regulamenta o
artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, c/c os arts. 6º, 196 e 197 da CF/88. O pagamento
dos serviços a que se refere ás cláusulas anteriores, efetivar-se-á pela dotação Orçamentária
seguinte:
Órgão
Secretaria Municipal de
Saúde

Projeto/
Atividade

Elemento de
despesa

2011
2015
2016

30.90.36

Fonte de Recurso

Valor

Unidade
Gestora

02
14
02

192.000,00

2080
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Cumprindo-lhe fazer desde logo o necessário empenho de acordo os valores a ser
pagos pelo período de vigência do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS
Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão,
praticados pela CONTRATANTE, caberá recurso no prazo de 5 ( cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato.
§ 1° - Da decisão da CONTRATANTE que rescindir o presente contrato cabe,
inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato.
§ 2° - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do § 1°, a
CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo,
atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse
público.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, iniciando a sua
contagem nada data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto na
legislação vigente, por interesse mútuo manifestado com no mínimo 60 dias de antecedência do
término.
Parágrafo Único - A prorrogação do presente contrato fica condicionada à aprovação
das dotações próprias, consignadas no orçamento dos exercícios correspondentes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da
legislação referente a Licitação e Contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município e
enviado cópia ao Conselho Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Araci, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que se apresente, para dirimir questões que oriundas do presente Contrato não
puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.
E por estarem as 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
assinadas.
Araci – Bahia, de 07 de Dezembro de 2018.
_____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI – BAHIA
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
_____________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
ANA OFÉLIA MATOS MARQUES
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CONTRATANTE

____________________________________
LUIS HENRIQUE LACERDA AZEVEDO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1_____________________
Nome
CPF

2_____________________
Nome
CPF
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