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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
J.

Contrato CLíNICO GERAL

CREDENCIAMENTO N. 030/2018 QUE

SI FAZE1\'1, DE UM LADO, O MUNICIPIO

lUlU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL

SAÚDE DO OUTRO A PESSOA FíSICA CRISTIANE

ALVES RODRIGUES, VISANDO A PRESTACAO

NAS UNIDADES DESTA

° MUNICIPIO OE unu
J.

jurídica de direito publico, sediada na Abüio

Pereira, da SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE OE

IUIU/BA Municipal de Saúde CNPJ 10.540.906/0001 neste ato

representado pela sua .3 OSANA MALHAEIROS VILA BOAS,
de identidade n. 02077730 25 SSP/BA, CPF n. 7

Municipal REINALDO BARBOSA OE GÓES,
portadora da

667.985-20, e pelo

brasileiro portador da cédula de identidade 04923403-07 [l,

denominados simplesmente CONTRATANTES, e do outro

lado CRISTIANE ALVES RODRIGUES, portadora do CPF nO 003.234.935-13.

inscrito conselho

Moraes.

o n, 5040, com Residência na
GuanambílBA, CEB. 46A30-000, a seguir denominado

simplesmente o presente
CREDENCIAMENTO, com base no estabelecido na Constituição 11.

8080/90, Lei n. 8666/93 e suas alterações posteriores, mediante as CLÁUSULAS e

condições seguintes:
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FUNDAMENTO: O contrato decorre de autorização da Municipal
Inexiqibilldade n. 001/2017 19105/2017

n. 083/2017 em conformidade com o disposto do 11. 25constante no
')1
L'

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui a execução de serviços CLíNICO GERAL
1.

A CONTRATADA disponibilizara a CONTRATANTE, 14 plantões semanais por
mês como

detalharnento no AN
constituem objeto deste contrato,

Quantitativos e Valores

contrato devem ser
este

instrumento. em

por
de Saúde 'da CONTRATANTE, que comunicara

. a CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO:
objeto,

CONTRATANTE o loca! de
, comunicando-se por escrito o fato a CONTRATADA

dias. Por mutuo acordo entre as
em plantões.

J.

.0com

objeto do

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O contrato poderá ter vigência de ate 60

n. 8666í93 e suas alteraçõesmeses

PARAGRAFO PRIMEIRO: A do presente contrato de credenciarnento

de 311 (trezentos e onze) dias, contados a partir de 23/02/2018, podendo o mesmo

ser prorrogado, nos termos II do Art n. 57 da Lei n. 8666/93 e

Aditivo, conforme interesse das
surtira

Controle do
do de Verificação pela

PARÁGRAFO SEGUNDO:
1.

contratos se encerrarão quando da
concurso publico e a empresa aqui CONTRATADA for substitu por um
ou após o prazo do contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: 1\ CONTRATADA não terá direito

e pagamento de Décimo
qualquer em do cumprimento total ou parcial do presente contrato.
CONTRATADA. obriga-se a comunicar a desistência de cumprimento do presente
contrato. escrito com mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - 00 PAGAMENTO

A CONTRATANTE

CONTRATADA ale o íO
da

serviços efetlvamente
útil do1h18Ssubsequente a

Controle Interno.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA DO:rACAO ORCAMENTARIA

para a presente contrato a importância anual de R$
148.610,00 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e dez reais) e mensal R$
13.510,00 (treze mil quinhentos e dez reais) que correrão a conta
orçamentária

02.80.2005/33.90.36.00;
02.80.2007/33.90.36.00;
02.80.2009/33.90.36.00;
02.80.2300/33.90.36.00.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGRACOES

'"'" 5.1 - DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE compromete, durante a

. .
a

perfeito cumprimento
a CONTRATADA todas as condições
do mesmo.

ao

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS
contrato. relatório. por intermédio da Direção da unidade. onde a
CONTRATADA executa os constituem seu objeto,
intorrnações acerca da

conformidade com os
e eficiê1Jcla dos serviços executados, e sua

contrato. A fiscalização transfere ao
CONTRATANTE qualquer hierarquia sobre a CONTRATADA, que esta
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subordinado a ordens ou determinações

5.2· DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: ,A, CONTRATADA se compromete a disponibilizar ao
CONTRATANTE,
horas a serem

com as necessidades deste, a quantidade

conforme montante definido na
primeira deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
CONTRATADA

deste a

exercício oroüssionat,

serviços
a legislação vigente, em

normas do respectivo Conselho de
as ao

PARÁGRAFO TERCEIRO:

da TRATADA,

CONTRATANTE, com

caso de pedido de rescisão formulado por interesse

se obriga a comunicar o fato, por escrito, ao
miníma de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: do objeto deste contrato, a
devera:

por sua conta e
as atr~uíções inerentes ao objeto do

sua total responsabilidade;

e regulamentares;

ao publico em geral, prestando as
as protegidas pelo sigilo;

ao conhecimento do CONTRATANTE as irregularidades de que tiver
em da deste contrato;

., Observar as normas

., Atender com

., Zelar pela
colocado a sua

material e pela conservação do património
para execução do objeto deste contrato:

com a moralidade administrativa,., Manter
.,

cantata em
e respeito toda e qualquer pessoa com qUE:1m

da e~ecuçào deste contrato:

as atribuições que sejam de sua

em decorrência da execução deste cont:c l ""

., Não
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de apreço ou desapreço a CONTRATADA ou a
execução do contrato;

com que se relacione em razão
a associação profissional ou sindical, ou a

• promover
seus

contrato, no sentido
partido politico;

• Não retirar, sem autorização, por escrito, do CONTRATANTE, qualquer
documento ou objeto, que não
o

de sua propriedade, do local onde executa

• Não opor resistência a execução dos objeto

• Não praticar de compra e veMa de bens e/ou serviços no recinto
onde executa o objeto deste contrato:

Não do
em detrimento da

contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem
da Administração Publica,

ou recursos materiais do loca! onde executa os.. Não
objeto colocados a sua disposição em

particulares;
deste, e1'1'1

• incompatíveis a execução do
contrato:

.. Não
valor,
ern razão

ou prometer propinas ou presentes, qualquer tipo ou
qualquercomo pessoais ou vantagens

J~
do presente contrato:

.. proceder de forma deskíiosa, assim entendida a falta ao de
diligencia na deste contrato;

• Não praticar
qualquer

a execução deste contrato, ofensa física ou verbal, a
em legitima defesa própria ou de outrem;

.. Nt10 de que teve conhecimento em função contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA disponibilizará horários em que esteja à

CONTRATANTE

não podendo se ausentar do local de

ao local de outro profissional a

dar continustade aos serviços.

para

dos

J
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não minutos, :i.endo que, se o
CONTRATADA superar o acordado na CLÁUSULA primeira,
proporcionalmente.

PARÁGRAFO SEXTO A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante a

do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. a regularidade
e exigidas no contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS TRIBUTOS

Dos
tributários e

devidos a CONTRATADA serão descontados todos os encargos
previstos em , decorrentes do presente contrato,

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES,

CONTRATADA na execução

ser comunicadas
a respectiva

devidas
a que vinculado a CONTRATADA

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Por publico
ser rescindido unilateralmente
acordo entre as

~ A critério da CONTRATANTE, independentemente de interpelação judiciai, poderá o

o presente contrato poderá, a qualquer tempo,
CONTRATANTE ou bilateralmente por mutuo

r- contrato ser ainda rescindido caso ocorra: 1.

1- criminal CONTRATADA a pena privativa liberdade, com
sentença transitada em julgado;

ii - Perda ou do direito de exercer a função de ClÍNICO GERAL,
CONTRATADA decisão do respectivo Conselho da Classe;

111- Descumprimento pela CONTRATADA de qualquer CLÁUSULA deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEiRO: a CONTRATADA deixar de prestar serviço por um
período ou superior a (trinta) dias, sem justificar a CONTRATANTE e sen1

aceite justificativa mesma, fica o contrato rescindido, automaticamente de
forma unilateral.
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PARÁGRAFO SEGUNDO:
no contrato estar em

a CONTRAT~,oA deixar de ter a
com suas obrigações fiscais,

notificar ao CONTRATANTE em ate 05 (cinco), sob
unilateral contrato e valores a serem pagos.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

eleito o Comarca de Carinhanha, com exclusão
mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do

qualquer outro,

contrato.
E, por
contrato, na

Juntos, combinados e CONTRATADA. assinam o presente

em 02 (duas) e igual teor.

\

~1 " .----.----- __

Osana Malheiros Vilas Boas
CONTRATANTE - Secretária Munícipal de

CPF n" 003.234.935~13
CONTRATADA

Delvagn'a ueoesLisboa- CP;: 039214425·59
J
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ANEXO I

QUANTITATIVOS E VALORES
t.

Número Forma de
de Vagas Faturamento
Previstas VALOR TOTAL

Osana Malheiros Vilas Boas
CONTRATANTE - Secretária Municipal de Saúde

CPF n" 003.234.935~13
CONTRATADA



2 OFICIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 028/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de médico para prestação de serviços de Clínico Geral,
com nove cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa física: GABRIEllA DE SOUZA
MARQUES - CPF 017.841.545-63, Valor Global de R$ R$ 111.996,00 (cento e onze mil
novecentos e noventa e seis reais). Objeto: Contratação de médico para prestação de serviço de
clínico geral, Solicitado pela Secretaria de Saúde. Data Contrato: 23/02/2018 - Vigência:
23/C2/2018 a 31/12/2018 Dotações Orçamentárias: 02.80.2005/33.90.36.00;
02.80.2007/33.90.36.00; 02.80.2009/33.90.36.00; 02.80.2300/33.90.36.00. Origem do Contrato:

~ I Processo Adm. 083/2017 .; Credenciamento 001/2017. Assinaturas: pelo Contratado: .
I Gabriella de Souza Marques; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.

I
I
I

"i

!
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FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDEDE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 030/2018. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se públicoa
síntesedo Contrato Adm. Contrataçãode pessoafísica especializadaem prestação de serviço
médico de clínico geral, com nove cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Física:
CRISTIANE ALVES RODRIGUES - CPF nO 003.234.935-13, Valor Global R$ 148.610,00
(cento e quarenta e oito mil seiscentos e dez reais). Objeto: Contratação de pessoa física
especializadaem prestaçãode serviçomédico de clínicogeral, para atendimento da Secretaria
Municipalde Saúde,nesteexercíciode 2018. DataContrato: 23/02/2018 - Vigência: 23/02/2018

"'" a 31/12/2018 - Dotações Orçamentárias: 02.80.2005/33.90.36.00; 02.80.2007/33.90.36.00;
I 02.80.2009/33.90.36.00; 02.80.2300/33.90.36.00. Origem do Contrato: Processo Adm.
I ~~,3/2017 - Credenciamento 001/2017. Assinaturas: pelo Contratado: Cristiane Alves
LrigUeS; pelaContratanteReinaldoBarbosadeGóes,PrefeitoMunicipal.
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ERRATA

No texto acima publicado em 07/02/2018 contém erros.

Onde se Lê: EXTRATO DO DISTRATO N° 001/2017.

'""'
Leia-se: EXTRATO DO DISTRATO N° 001/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO DO DISTRATO N° 001/2017. Torna-se
púbiico a síntese do Distrato nO 001/2017 com oito cláusulas, que rescinde de forma
administrava e amigável o Contrato nO 186/2017, com fulcro no inciso II, art. 79 da Lei
8.666/93. Rescindido: MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES, portador do CPF nO
099.953.986-80. Vigência do pacto: 22/06/2017 a 21/06/2018. Data da Rescisão:
07/02/2018. Pela Distratada: Matteu de Oliveira Fernandes; pela Distratante: Reinaldo
Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.
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ERRATA

No texto acima publicado em 07/02/2018 contém erros.

Onde se Lê: EXTRATO DO DISTRATO N° 002/2017.

Leia-se: EXTRATO DO DISTRATO N° 002/2018.
~.~------------------------------------------------~

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO DO DISTRATO NO 00212017. Torna-se
público a síntese do Distrato nO 002/2017 com oito cláusulas, que rescinde de forma
administrava e amigável o Contrato nO 208/2017, com fulcro no inciso II, art. 79 da Lei
8.666/93. Rescindida: CARLA PIRES NOGUEIRA, portadora do CPF nO 046.406.625-56.
Vigência do pacto: 10/07/2017 a 09/07/2018. Data da Rescisão: 07/02/2018. Pela
Distratada: Carla Pires Nogueira; pela Distratante: Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.


