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Contratos
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE
RESCISAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 340/2021
TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. LINCOLN BOMFIM XAVIER.
Pelo presente instrumento particular de Rescisão e/ou Distrato de Contrato de Trabalho, que
entre si celebram, de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE,
BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 11.254.491/000113, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/nº, Centro, Coribe, Estado da Bahia,
legalmente representado pela Senhora Gardênia Ferreira Mesquita , Secretaria Municipal
de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 1377718948 SSP/BA e CPF n.º 021.282.225-08,
com endereço profissional na sede deste Município, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado o Sr. Lincoln Bomfim Xavier, portador do CPF n.º
039.979.435-24 e RG n.º 11.545.756-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. São João, nº
468, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 310/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal
n.º 718, de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021
e do processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 187/2021, mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que a Rescisão será realizada considerando que o profissional por
motivos de força maior (óbito) não poderá continuar a prestar seus serviços de digitador na
Unidade Básica de Saúde: Parteira do Inês, sede do Município de Coribe - Bahia.
CONSIDERANDO a previsão legal contida no inciso XVII do Art. 78 da Lei n.º 8666/93;
CONSIDERANDO que o Municipio não terá nenhum prejuízo ao erário, pois os valores
devidos serão somente os proporcionais aos serviços efetivamente prestados:
RESOLVE celebrar a presente rescisão contratual do Contrato nº 340/2021, firmado em 02 de
agosto de 2021, mediante Clausulas e Condições Seguintes
CLAUSULA PRIMEIRA
Em virtude do contrato celebrado sob n.º 340/2021, em 02 de agosto de 2021, em que o
contratado obrigou-se e comprometeu-se a prestar os serviços de digitador na Unidade Básica
de Saúde: Parteira Dona Inês, sede do Município de Coribe - Bahia, no período compreendido
entre 02 de agosto de 2021 a 02 de agosto de 2023 e aditivado posteriormente, com o valor
inicial global de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos),
tendo adequadamente Prestados até a presente data.
Rua , Monsenhor Montalvão, s/n - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
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CLAUSULA SEGUNDA
Dentre as cláusulas o aludido contrato, prevê na Clausula Décima Primeira, a rescisão do
mesmo, nos moldes da Lei n.º 8.666/1993, do profissional contratado e da contratante os
serviços precisaram ser interrompidos, ficando essa administração na obrigação de rescindir
por motivos de força maior ou caso fortuito o referido contrato com base no inciso XVII, do
Artigo 78 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA
Em face da possibilidade de rescisão contratual prevista no inciso XVII, do Artigo 78 da Lei
8.666/93, havendo a impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços de digitador,
na Unidade Básica de Saúde: Parteira Dona Inês, sede do Município de Coribe – Bahia, o
Fundo Municipal de Saúde - Contratante, e, perante as mesmas testemunhas, resolveram
rescindir o contrato objeto deste instrumento, rescindindo-o, pelo que rescindido fica a partir
da presente data 18 de junho de 2022. Com ônus para a Contratante, porquanto com o
pagamento dos serviços executados até o período.
CLAUSULA QUARTA
Assinam o presente DISTRATO e/ou RESCISÃO CONTRATUAL, em 02 (três) vias de
igual teor e forma. Impressa e digitada apenas no anverso, e na presença das testemunhas
abaixo-assinadas, a tudo presente.
Coribe, Bahia, 18 de junho de 2022.

Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87
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Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OUVGRTVDMDC1MZUZMZRBNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
4 - Ano XV - Nº 3644

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

n.º 185/2021

TERMO DE RESCISÃO E/OU
DISTRATO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA ALESSANDRA ROCHA
LOPES - ME.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Av. São João,
s/n, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora Gardênia
Ferreira Mesquita, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º
1377718948 SSP/BA e CPF n.º 021.282.225-08, com endereço profissional na sede deste
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa médica
Alessandra Rocha Lopes - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 40.818.679/0001-45, com
sede na Rua Rafael Estácio da Costa, s/nº, Centro, Cocos, Bahia, CEP: 47.680-000,
representada pela profissional de saúde Alessandra Rocha Lopes, enfermeira,
portadora do CPF sob n.º 030.344.995-07, documento de identidade n.º 13.492.554-83
SSP/BA e COREM n.º 294.554/BA, domiciliado à Rua Rafael Estácio da Costa, s/nº,
Centro, Cocos, Bahia, CEP: 47.680-000, doravante designada CONTRATADA, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 147/2021 e em observância às
disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n°
079/2021 e Credenciamento nº 001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
CONSIDERANDO que não há saldo remanescente no referido contrato n.º
185/2021e que não permanecem os motivos ensejadores continuação do mesmo, que ora é
rescindido de forma amigável;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução do presente Termo de Rescisão;
CONSIDERANDO que o pleito de rescisão da Contratada e o aceite do Município
de Coribe por não mais interessarem a continuidade da prestação dos serviços por ambas
as partes.
RESOLVEM celebrar entre si, a presente rescisão do Contrato n.º 185/2021
firmado em 01 de abril de 2021, cujo objetivo era a prestação de serviços como enfermeira
no Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, Fundo Municipal de Saúde, mediante
Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. Em virtude de contrato celebrado sob n.º 185/2021, em 01 de abril de 2021, a
contratada obrigou-se e comprometeu-se a prestar os serviços de Coordenadora de
Enfermagem no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, no período compreendido
_________________________________________________________________________________________________________________________
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entre 01 de abril a 31 de dezembro de 2021, em cujo período a contratada obrigou-se e
comprometeu-se a trabalhar, e, em contraprestação desses serviços, recebendo o valor
mensal de R$ R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), que perfaz o valor total de R$
50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. Dentre as demais cláusulas do aludido contrato, prevê a Cláusula Décima Primeira, a
rescisão do mesmo, nos moldes da Lei n.º 8.666/1993, tratando-se de rescisão amigável
sem o estabelecimento de multa por quaisquer das partes; todavia deverá ser realizados os
pagamentos devidos pela execução do contrato até a presente data desta rescisão.

CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. Em face da possibilidade de rescisão contratual prevista na Cláusula Décima Primeira
do contrato em epígrafe, conforme carta endereçada ao Município-Contratante, na pessoa
da Secretária Municipal de Saúde – Gardênia Ferreira Mesquita, datada de 01 de junho
de 2022, e que fica fazendo parte integrante deste instrumento de rescisão, por não mais
interessar à mesma a continuidade da prestação dos serviços por razões pessoais, resolveu
o Fundo Municipal-Contratante, acatar a manifestação de vontade da Contratada, e,
perante as mesmas testemunhas, resolveram rescindir o contrato objeto deste instrumento,
rescindindo-o, pelo que rescindido fica a partir da presente data, sem qualquer ônus para
ambas as partes, porquanto sem a aplicação da multa estipulada, conforme prevista na
Cláusula Décima.
CLÁUSULA QUARTA
4.1. Por estarem justos e acordados, assinam o presente DISTRATO e/ou RESCISÃO
CONTRATUAL, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, impressa e digitada apenas no
anverso, e na presença das testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presente.
Coribe, Bahia, 01 de junho de 2022.

Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Alessandra Rocha Lopes
Sócia
Alessandra Rocha Lopes - ME
40.818.679/0001-45
CONTRATADA

Testemunha:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Evenly Cristini do Amaral
CPF n.º 406.062.038-69

_________________________________________________________________________________________________________________________
Av. Monsenhor Montalvão, s/nº - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2177
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OUVGRTVDMDC1MZUZMZRBNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
6 - Ano XV - Nº 3644

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
RESCISAO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N.º 253/2021
TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPAL CORIBE - BAHIA E O SENHOR NORMANDO
RODRIGUES DA TRINDADE.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, registrado no CNPJ sob o n.º
13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Murillo Ferreira Viana,
brasileiro, casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º 002.505.835-50,
residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro, Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, do outro lado o Senhor Normando Rodrigues da Trindade, brasileiro, maior,
portador do CPF/MF n.º 284.672.028-23 e da Cédula de Identidade n.º 57.976.434-5 SSP/SP,
residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, s/nº, Bairro Novo Horizonte, Coribe, Bahia,
neste ato denominado simplesmente como LOCADOR, tem entre si, justos, acordado e
contratado, o que mutuamente aceitam e outorgam a saber, sob as cláusulas e condições
seguintes, este contrato é regido pela Lei n.º 8.666/1993 e a Lei n.º Lei n.º 8.245/1991, Lei
Municipal nº 676/2017, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
219/2021, e o Termo de Dispensa de Licitação n.° 067/2021, em consonância com o art. 24,
X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais disposições:
CONSIDERANDO que a Rescisão será motivada nos termos do inciso XII do Art. 78 da Lei
8666/93.
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
CONSIDERANDO que o Municipio de Coribe não deseja continuar com o referido contrato
no moldes atuais;
CONSIDERANDO que o Municipio de Coribe não terá nenhum prejuízo ao erário, pois os
valores devidos serão somente os proporcionais ao período efetivamente de locação:
RESOLVE celebrar, a presente rescisão contratual do Contrato nº 253/2021 firmado em 05 de
julho de 2021, mediante Clausulas e Condições Seguintes:
Imóvel situado na Rua Minas Gerais, s/nº, centro, CEP 47.690-000, Municipio de Coribe Bahia, aluguel social para Senhora Leandra Ribeiro de Souza, inscrita no CPF nº
049.744.901-96, RG nº 2.939.264 SSP/DF, NIS 20128155102.
CLAUSULA PRIMEIRA
Em virtude do contrato celebrado sob n.º 253/2021, em 05 de julho de 2021, em que a
locadora obrigou-se e comprometeu-se a prestar os serviços de locação do imóvel situado na
Rua Minas Gerais, s/nº, centro, CEP 47.690-000, Municipio de Coribe - Bahia, conforme
Dispensa de Licitação n.º 053/2021, beneficio eventual de aluguel social para Senhora
__________________________________________________________________________________________________________________________
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Leandra Ribeiro de Souza, inscrita no CPF nº 049.744.901-96, RG nº 2.939.264 SSP/DF, NIS
20128155102, no período compreendido entre 05 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021,
e aditivos com o valor global de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)., tendo
adequadamente Prestados até a presente data.
CLAUSULA SEGUNDA
Dentre as cláusulas do aludido contrato, prevê na Clausula Décima Quinta, a rescisão do
mesmo, nos moldes da Lei n.º 8.666/1993, ficando essa administração na obrigação de
rescindir o referido contrato com base no Inciso XII do Artigo 78 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA
Em face da possibilidade de rescisão contratual prevista na Clausula Décima Quinta do
contrato em epigrafe, e mediante manifestação da administração, que fica fazendo parte
integrante deste instrumento de rescisão, por não mais interessar ao mesmo a continuidade da
locação do imóvel nos termos atuais, ao Município de Coribe - Contratante, e, perante as
mesmas testemunhas, resolve rescindir o contrato objeto deste instrumento, rescindindo-o,
pelo que rescindido fica a partir da presente data 05 de julho de 2022. Com ônus para a
Contratante, porquanto com o pagamento dos serviços executados até o período.
CLAUSULA QUARTA
Assina o presente DISTRATO e/ou RESCISÃO CONTRATUAL, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma. Impressa e digitada apenas no anverso, e na presença das testemunhas abaixoassinadas, a tudo presente.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.

Maria de Lourdes Silva Souza
Secretária Municipal
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43
LOCATÁRIA

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 311.978.548-27
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