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DISTRATON° 003/2017
CONTRATO 169/2017

«SERViÇO MÉDICODE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA »

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

DISTRATANTE: MUNICíPIO DE lU lU BA, com sede na Praça Abílio Pereira, Centro,
IUIU/BA, CNPJ/MFnO16.416.158/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o
Sr. REINALDO BARBOSA DE GÓES, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula
de identidade nO04923403-07 expedido pela SSP/BA,inscrito no CPFsob o nO608.929.435-
72, residente e domiciliado nesta Cidadede Iuiu/BA.

DISTRATADO CA): CCMEO SERViÇOS MEOICOS LTOA, portadora do CNPJ nO
10.832.666/0001-60, inscrito conselho regional sob o n. 19552, com sede na Avenida Doutor
Aurelio Justino Rocha, 191, Sala 15, Centro, Paramirim/BA, CEP 46.575-000, neste ato
representada por Clériston Figueiredo Martins, Inscrito no CPF nO007.074.565-09.

A parte acima identificada tem entre si justo e acertado, o presente DISTRATO DO
CONTRATO DE SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, que se regerá
pelascláusulasseguintes e pelascondiçõesdescritas no presente.

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO DISTRATO

o presente DISTRATO,é a rescisão do Contrato nO 169/2017 que tem como objeto:
"Serviços de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. ~ CONTRATADA disponibilizara a
CONTRATANTE,30 consultas por mês na área de sua especialização".

Período Contrato: 08/06/2017 a 07/06/2018

'"cLÁUSULA SEGUNDA - CONSIDERAÇÕES DO DISTRATO
.

As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em
dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do Contrato de Locação firmado entre as
mesmas, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacionais
contidos no mesmo, de acordo o Art. 79 Inciso 11,da Lei Federal8666/93, onde por razõesde
interesse público, em consonância com os princípios da legalidade, distratar o objeto em
epígrafe.

cLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DO DISTRATO

Todas as cláusulase condiçõescontidas no presente restam desdejá distratadas.

cLÁUSULA QUARTA - DIREITOS EOBRIGAÇÕES

Afirmam por este e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os
direitos e obrigações oriundos do Contrato nO169/2017, ora celebrado entre as partes,
não havendo quaisquer pendênciasrecíprocas.
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cLÁUSULA QUINTA - RENÚNICIA

Assim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do DISTRATANTE e
do DISTRATADO (A), firmando inclusive que, em função dos termos do presente, fica
vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do
referido Contrato nO169/2017, ou concernente ao presente DISTRATO.

cLÁUSULA SEXTA - SALDO REMANESCENTE

A CONTATANTE obriga-se ao pagamento de saldos remanescentes, que por ventura não
tenha sido efetuados até a presente data, a qual é devida ao Contratado(a), e/ou ainda
pagamento em data futura referente ao último mês vencido.

cLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente DISTRATO passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do
mesmo.

cLÁUSULA OITAVA - FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do DISTRATO, as partes elegem o foro da
comarca de Carianhanha/BA;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

IUIU/BA,
f

REINALDO BARBOSA DE S - PRE Erro MUNICIPAL
\_DISTRATANTE

C;{,= ~.~ M~'

Marisa Caldas Araújo
CPF: 029.205.195-65
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nIARIo OFICIAL no MUNICíPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIUlBA - EXTRATO DO DISTRATO N° 003/2017. Torna-se público a
síntese do Distrato nO003/2017 com oito cláusulas, que rescinde de forma administrava e amigável o
Contrato nO169/2017, com fulcro no inciso 11,art. 79 da Lei 8.666/93. Rescindida: CCMED SERViÇOS
MEDICOS LTDA - CNPJ 10.832.666/0001-60. Vigência do pacto: 08/06/2017 a 07/06/2018. Data da
Rescisão: 13/09/2017. Pela Distratada: Clériston Figueiredo Martins; pela Distratante: Reinaldo Barbosa
de Góes, Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao sita https:fl\vww.portaldeassinaturas.com.br443 e utilize o código 8A6D-DBBF-A738-CE88.


