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ººNTRATº N" ªº5ººª' ºªªºªªº'ª"ª'”º DE PESSºAS JURÍDIÉAZEDICDZIRÉÉECSITÉÇAS.

DEVIDAMENTE HABILITADAS —PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
º
ATENçAo
PRIMÁRIA EURGENCIA E
PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA. No ÃMBITO DA As UNIDADES DE SAÚDE Do

EMERGENCIA amora/ts _PARA ATENDER As NECESSIDADES D
ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA-

To QUE CELEBRAM ENTRE Sl O

cgrrftlrââlº DE CAIRU - BA EA EMPRESA

ÉLAUDIANE SOUZA MADUREIRA NA FORMA

ABAIXO:

OMUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio. SIN,

Centro. Cairu - Bahia. CEP 45420-000, CNPJ nº, 11.406.106I0001-06, representada neste ato nos termos do
Dem", Municipal N. 701,58 05 de 3905“, de 2021, paa secretaria, Senhora Cíntia Bonfim-Rosemberg. Mezreles.
brasileira. casada. com endereço residencial na Praça da Bandeira. sln. Cajazeira. nesta cidade de Cairu, Estado
da Bahia. CEP 45.420-ooo. portadora da cama de identidade nº 08.460.435-21. expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia. inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 010.771 .815-40, conforme

delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado CONTRATANTE ela emDfªªfSª
CLAUDIANE souzA MADUREIRA, situada àRua da Lagoa. nº 90. Morro de São Paulo. nº_ Município. de Caim.
no Estado da Bahia. CEP 45420-000. inscrita no CNPJ sob onº. 42660890/0001-54, Inscnçao municipal sob o
N“ 74609, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Reglmento/Contrato Social. pelo(a) Sr(a)Claudiane Souza Madureira, portadora de documento de Identidade nº 0630500141, emitido pelo SSP/BA.
inscríto(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas sob onª 003.636.515-78, credenciada no processo licitatório na
modalidade CREDENCIAMENTO Nº 006/2021, originário do Processo Administrativo nº 258/2021, datado de
28/06/2021. doravante denominada EMPRESA CREDENCIADA, resolvem eacordam na celebração do presente

INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas econdições aseguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO -Constitui objeto do presente termo aprestação de serviços de fisioterapia
ambulatorial (horas de plantão) em emergência, feriados elou datas comemorativas nas Unidades de Saúde do
Municipio de Caim, estado da Bahia, de acordo com as especificações evalores estabelecidos neste contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - DA REGÉNCIA LEGAL: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8566/93 e

alterações posteriores. Lei Federal 8.080. de 19 de setembro de 1990, edemais normas do sistema único de saúde
eprincipios gerais da administração pública edemais legislações aplicáveis, àqual as partes se sujeitam para

resolução dos casos omissos ede qualouer divergência surgida durante aexecução do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA VINCULAÇÃO DA LlClTAÇÃO-Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO
o PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº 076/2021, datado de 03/1 212021, fundamentado no att.

25, caput, da Lei Federal nº 81566/93 e suas alterações, originário do Processo Administrativo nº 516/2021.

datado
de 02/12/2021 , que também passa afazer parte Integrante deste instrumento como se aqui estivesse
descrito, Inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes. nos termos do Credenciamento nº
006/2021.

'

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA -Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (do —,, x

«Anj| ãvo,es, nosInIc/Íennnos
dosednaoartigo
data desua
assinatura (03/12/2021 a02/12/2022)podendo serprorrogadoatravés
—normas legais
. vIgents.
. deTer
57, da Lei Federal no8666/93, desde que observadas as

xqr—.

ZARAGRAFO UNICO -0Contrato. fruto deste certame, poderá terseu prazo de vigência pror ogado conto pa?»
ISPOB º ªdlgo 57. 51º. da Lel Federal nª 8566/93.

G'
A

CLÁUSULA TERCEIRA —PREÇO E CONDICOES DE PAGAMENTO - Pela presta ão d

CONTRATANTE pagará àCONTRATADA pelos serviços efetivamente
Prat; Marechal Deodoro, º 03, C tr
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m“ oitocentos enºseªrªtoes
efetivamente trabalhados,, estimando apresente cºnºfª ªçªº em $10.896,00 (dels
a e seis reais), durante o periodo de vigencia deste term -

ZÉÉGRAZO PRIMEIRO —
0pagamento dos serviços será efetuado em até 10 (del) dias após aemissão da Nota

d a que evera ser emitida em favor do Fundo Municipal de Saúde de Cairu. conforme dados do preâmbulo

ºsªª Íºmº ª dºVera conter atestado de conformidade assinado pelo Secretário Municipal de Saúde ou Técnico

Responsável.

PARAGRAFO SEGUNDO -Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS eao ISSQN,
caso ocorra otato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.
PARAGRAFO TERCEIRO —
Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos

diretos eindiretos requeridos para aexecução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento.

ººnSliluíndo-se na única remuneração devida.

PARAGRAFO QUARTO -Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações

ª ºªPººmºªÇões constantes na tabela da clausula Primeira.

PARACRAFO OUINTO - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura. odocumento será
devolvido imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não sera
considerado para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários. Constantes de
dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias. abaixo descritas:

UNIDADE

GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA l

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

10/10

10/20

-

0002/0014

2.004! 2.050

'

3390390000

CLÁUSULA QUINTA - OBRlGAÇõES DA CONTRATADA
51º - Prestar os serviços de acordo com Destipulado no edital:

52ª - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista em contrato
_
b) cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde
c) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos
d) Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário
e) Atender de fonna organizada e humanizada

f) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
g) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo. de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE elou a
terceiros. por sua culpa;

h) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigência que lhe forem solicitadas;

l) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incldam ou venham a incidir sobre

as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,

previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

l') manter. durante toda aexecução do Contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.

k) Brest? OS Serviços acima em ª|lª_ qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui

convencionadas, responsabílizendo-se integralmente pelos serviços executados;

|) ºUmPfíf. denlfº dºS Pfªzºs ºªfªbelecidºs. ªS ºbfigações assumidas por força deste edital ou do contrato

dele decorrente.

x

Prat; Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - gA .CEP; 4542 Ogg.

(Tªlªfªí) (75) 35534151. lªmªh 214

E—mail: icitacaomirubaovbr '
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admi. tcidoos_finrealanceiuslreosdodecontra
Drºçºªr[º_sªndt
ªdmiOS lzªºªPªnªs.
.Dar'Em nenhuma hipótese serão
DOS ºerm
" º
Le;ZÍÃJSSZÉUÉZÍTA
pedem. no 8866/92
lºslabelecer oequilibri-o economi
0art. 65. l .Sª"desi
.da

'

CLÁUSULA SÉWMA -oeRIoAçoEs Do CONTRATANTE

,

ª) gggªfªªãpaçof
isico onde se encontram jnsta|adº5 equipamenlOS emobiliário especificos para realização
WIÇOS contratados;

'I'.

b) Pfºporcionar todas as facilidades indlãpensáveis àboa execução das obrigações contratuais, inclusive

'

com oIomecimento de todos os materiais de consumo esegurança para oborn desenvolvimento dos
trabalhos

º) prºmºVªf ºª pªgªmentos dentro do prazo estipulado para iªi "f"

ª) Promover oacompanhamento eafiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob
os aspectos quantitativos equalitativos. anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando
àcredenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam mªdldªº ººffªªlVªª

' ª) ADÍÍCEF à Contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei

f) Garantir aefetivação do pagamento àcredenciada de acordo com as condições estabelecidas neste
contrato.

g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;

h) Promover, através do gestor do contrato, oacompanhamento efiscalização dos serviços. sob os aspectos
quantitativos equalitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àContratada

as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
i) Fiscalizar aexecução do contrato eatestar aNota Fiscal;

j) Efetuar pagamento ãContratada, de acordo com as condições de preço eprazo estabelecidas no contrato;
k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução do contrato;

l) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o5º (quinto) dia útil

do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias acontar da referida
assinatura, confonne art. 61, 51ª da Lei 81366/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES RECÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contratodepende de prévia
concordância entre as partes. por escrito.
52ª Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visando racionalização

ou aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, será objeto de renegociação das
Cláusulas Financeiras deste Contrato.

CIÁUSULA NONA -DA FISCALIZAÇÃO -Afiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela
contratante através de pessoa designada com poderes para:

,

51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste
52º comunicar àContratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo
prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
53º notificar, advertir edenunciar ocontratado em caso de descumprimento dos itens aaté os constantes na
Contrato;

Cláusula Segunda;

54º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8666/93, ficando

esclarecido que aação ou omissão, total ou parcial, da Iiscalização do Contratante não eximirá àContratada de
total responsabilidade na execução do contrato.

a) Afiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante. não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.

(Tªiªfªl) (75)35534151:lªmªlª 214 E-fnai: icitacaocairu.ba.o.br
Praç Marechal Deodoro, nº 03, Centro, (hj.-u - .ip; 434204)
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b) AS ªªªªºªªºlªs eaatuação da Fiscalização pelo ÓfQãº ºU ºªiªdªªª ºº""ªtªme_ em "ªdª msm"? ª
responsabilidade Única. integra, e exclusiva da Contratada no que concerne a execução do objeto

contratado.

c) Afiscalização eDacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui aresponsabilidade
da CºNTRATAºA. para escusá—la dos seus encargos»
d) Agestão do presente ,em“, de contrato será reailzada pela subsecretária Municipal de Saúde do Municipio
d? Cª“ ª Sªºhºfª Jeanine Costa Fonseca.

e) Fica designado o(a) servidor(a) Táºílª Silva Brandão, Caro na Secretaria de Saúde. deste Município de
Cairu. Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execuçâo do contrato em questão,
nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8666/93 esuas alterações.

f) Ps exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, Integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto

contratado.

g) Aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá àCONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA —
DAS PENALIDADES -Odescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como

credenciamento sujeitará oCredenciado, no que couber, às sanções PTEVÍSIªS "ª Iºglªlªçãº ªPIÍCÉVGII Qªfªnªdª ª
prévia eampla defesa, úcando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.

c) Suspensão temporada de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública,

pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que

aplicou a penalidade.

52º Aquele que impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito

auma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, contam-ie determina oArt. 93 da Lei 8,6661913;

53º Aquele que fraudar licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente:

l - Elevando arbitrariamente os preços;

ll -Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsiticada ou deteriorada;
Ill - Entregando uma mercadoria por outra;

lV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V- Tornando. por qualquer modo, injustamente, mais onerosa àproposta ou a execução do contrato; ficará
sujeito a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, conforme detennina o Art. 96 da Lei
21666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO -A inexecução. total ou parcial, deste Contrato ensejará asua
rescisão com as consequências contratuais e as previstas na Lei n“. 8666/93.

5 1ª OCONTRATANTE poderá rescindir administrativamente opresente contrato nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII. XVll e XVIII do art. 78 da Lei 8666/93

52º Nas hipóteses de rescisão corn base nos incisos l aXl eXIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado

direito a qualquer indenização.

g3º OCONTRATANTE poderá considerar opresente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista “a
Contratada, direito aqualquer indenização, nas hipóteses em que:

a) ACONTRATADA abandonar ou suspender aexecução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de

força maior, devidamente, comprovados;

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
Pra Marechal Deodo

º 03 Ce

' _

_

.
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º) ACONTRATADA requerer ou tiver sido declarada afalência, concordata, insolvência ou dissolução judicial
ou extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO -As partes elegem oForo da Comarca de Valença. Estado da Bahia,
que Drevalecerá sobre quaquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do

presente contrato.

E. por estarem assim justos econtratadºS. “"nam opresente contrato em 02 (duas) vias de igual teor

presença das testemunhas que subscrevem depois de lido eachado conforme.
,

cIAuºWª

LAGOA?“

CAIRU-BA, oa de dezembro de 2021.

_
c

.

IA BONFIM ROSEMBERG

g
IRELES

'
REXRA
wusAMAN

ou

RÚQDÇWJLQ-CWIQÁÃW —

_aºfªªªººªªºêfraoawªª
H

A

«ã

.

___.

..|L.:» ..I ., nª. A» 1ª?» Màkbx

CLAU IAN SOU '

MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA

'

"“Ea

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

.

m-

Nome: Josenil cha eSiiva Filho

C P F nº: 050.9 1 5 4 5 - 9 4

02-

.

I)

X & &'

,,»!

Nome: Edin '

CPF nº: 5 9 5 3 8 5 7 8

15

.jo

,

praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Caim —BA —
CEP: 45.4Z0-000
(Telefax) (75) 3553.2151, ramal: 214 Email: icitacan cairu.ba. ovJJr
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ANEXO!

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO As URGÉNCIAS EEMERGÉNCIAS

PLANTONISTAS MÉDICOS [ENFI-znmimosíFISIOTERAPEUTAS

Horas de piantão para contratação _de

fãéªãfãããíªiªmergããíê.
Isma: 4º R$
àà comemomt
Município deivasCairu.nas Unidades de Saúde do

as

É
I

"

Rs

>,

|

à

ii

ª!

—-—————-—————'”' 03, c tr ,c ' —BA - CEP: 45420-000

” eB
Içfªçªgífãfªêggfãíªtj?
Éaºmal: 524º aêfnaii: iicítacancalrubaovbr
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RESUMO DE TERMO DE CONTRATO Nº 305/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 516/2021 - INEXIGIBILIDADE DE

j á

LICITAÇÃO Nº 076/2021. TERMO DE CONTRATO Nº 305/2021.
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CAIRU - CNPJ nº. 11.406.106/0001-06. CONTRATADA:
CLAUDIANE SOUZA MADUREIRA, situada à Rua da Lagoa, nº 90, Morro de

São Paulo, no Município de Cairu, no Estado da Bahia, CEP 45.420-000,
inscrita no CNPJ sob o nº. 42.668.890/0001-54, inscrição municipal sob o Nº

74809,

neste

ato

representada

na

forma

dos

seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). Claudiane Souza
Madureira, portadora de documento de identidade nº 06.805.001-11, emitido

pelo SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
003.636.515-78. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO —Constitui objeto do

presente termo a prestação de serviços de frsioterapia ambulatorial, em
emergência, feriados e lou datas comemorativas (regime de plantão num total
de 40 horas) nas Unidades de Saúde do Município de Cairu, Estado da Bahia,

de acordo com as especificações e valores estabelecidos neste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12

(doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura (O3/12/2021 à
02/12/2021) podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do
artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93, desde que observadas às normas legais
vigentes.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇOES DE
PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importância
correspondente ao número de horas/plantões efetivamente trabalhados,
estimando a presente contratação em R$ 10.896,00 (deis mil oitocentos e

noventa eseis reais), durante o periodo de vigência deste termo. CLAUSULA

QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de

dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações
orçamentárias, abaixo descritas:

UNIDADE FONTE pªgáãTGºRâí/IIAÚÉÉDE ELEIvIENTO DE DESPESA!

GESTORA

TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CAIRU - BAHIA, 03/12/2021.
SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Cíntia BonfIm Rosemberg Meireles - CPF nº
01077181540. CONTRATADA: Claudiane Souza Madureira - CPF nº.

003.636.515-78. TESTEMUNHAS: Josenil Rocha e Silva Filho - CPF nº:
050.921.545-94 e Edina Silva De Araújo - CPF nº: 595885785-15.
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R E S U M O D E T E R M O D E C O N T R A T O N º 305/2021

P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V O Nº 516/2021 - INEXIGIBILIDADE D E

'

LICITAÇÃO Nº 076/2021. TERMO DE CONTRATO Nº 1305/2021.
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CAIRU - CNPJ nº. 11.406.106/0001-06. CONTRATADA:

CLAUDIANE SOUZA MADUREIRA, situada à Rua da Lagoa, nº 90, Morro de

São Paulo, no Município de Cairu, no Estado da Bahia, CEP 45.420-000,
inscrita no CNPJ sob o nº. 42.668.890/0001-54, inscrição municipal sob o Nº
74809,
neste
ato
representada
na
forma
dos
seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). Claudiane Souza
Madureira, portadora de documento de identidade nº 06.805.001-11, emitido
pelo SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
O03.636.515-78. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do
presente termo a prestação de serviços de tisioterapia ambulatorial, em
emergência, feriados e lou datas comemorativas (regime de plantão num total
de 40 horas) nas Unidades de Saúde do Município de Cairu, Estado da Bahia,

de [acordo com as especificações e valores estabelecidos neste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12
(doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura (03/12/2021 à
02/12/2021) podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do

artigo 57, da Lei Federal nº 81366/93, desde que observadas as normas legais
vigentes.
CLAUSULA TERCEIRA — PREÇO E CONDIÇOES DE
PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importância
correspondente ao número de horas/plantões efetivamente trabalhados,
estimando a presente contratação em R$ 10.896,00 (deis mil oitocentos e

noventa e seis reais), durante o periodo de vigência deste termo. CLAUSULA
QUARTA - DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de
dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações
orçamentárias, abaixo descritas:

UNIDADE FONTE PRgÉãTGºRâI/Ixgêºª ELEMENTO DE DESPESA!

GESTORA

TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

LOCAL _E DATA DE ASSINATURA: CAIRU - BAHIA, 03/12/2021.

SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Cíntia Bonnm Rosemberg Meireles —CPF nº
010.771.815-40. CONTRATADA: Claudiane Souza Madureira - CPF nº.
003636515-78. TESTEMUNHAS: Josenil Rocha e Silva Filho - CPF nº:

050.921.545-94 e Edina Silva De Araújo - CPF nº: 595.885.785-15.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SRRCHPKSLROEZMSAQZKTOA
Esta edição encontra-se no site ofIciaI deste ente.
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