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Contratos
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 288/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. TELIANE DE
OLIVEIRA CRUZ SILVA.

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. Monsenhor
Montalvão, s/nº, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela
Senhora Jaqueline Silva do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira,
portadora do RG n.º 645344 SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço
profissional na sede deste Município, doravante denominado CONTRATANTE e do
outro lado a Sra. Teliane de Oliveira Cruz Silva, portadora do CPF n.º 045.330.475-30 e
RG n.º 15.362.580-59 SSP/BA, residente e domiciliada no Povoado de Ranchinho, s/nº,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
256/2021 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.° 142/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de Recepcionista, na Unidade
Básica de Saúde: Felismino Batista da Silva, interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o
processo de Inexigibilidade de licitação n.° 142/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que
se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Recepcionista pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 142/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 09 de julho
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
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3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Unidade Básica de Saúde: Felismino Batista da Silva, localizada no interior do Município
de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. Os tratamentos não cobertos pelo Município, não se incluem na presente
contratação.
4.5.1. Caso solicitado, a CONTRATADA obriga-se a advertir o paciente ou seu
responsável de que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento,
material e afins.
4.6. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.7. A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita,
toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal
pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) refere-se a material de consumo.
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo
para aplicação de penalidades previstas neste contrato;
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Monsenhor Montalvao - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
4 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.3. O valor deste contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura Mensal/Recibo, já que o total de gastos do mês dependerá do
pleno atendimento as demandas do respectivo período;
5.4. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

mês

12

1.100,00

13.200,00

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

Serviços
Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Unidade
Básica de Saúde Felismino Batista da
Silva, Ranchinho, interior do
Município de Coribe.
Atendimento em regime de trabalho
de hora técnica adicional mensal, na
Unidade Básica de Saúde Felismino
Batista da Silva, Ranchinho, interior
do Município de Coribe.

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o
período de competência da prestação dos serviços.
5.7.1. O CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos
que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos
prazos estipulados e com vícios formais que ensejem devolução;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este
contrato ou Processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 142/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
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que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até
07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.12. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação municipal aplicável.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o limite
do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos e ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos
serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
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CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a
CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete décimos
por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
10.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
10.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos
regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
10.6. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.7. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;
10.8. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.9. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes
são inerentes.
10.10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
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abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
10.11. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os
abaixo descritos:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
11.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e serviços
contratados;
11.2.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração;
11.2.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
11.2.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim como
das de seus superiores;
11.2.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7. 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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de credenciamento,
desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou
indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
11.3.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65
da Lei n.º 8.666/1993;
11.4.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
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indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação; e,
11.4.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
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13.1.3 Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as
áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
virtude de culpa ou dolo, decorrentes da execução deste Contrato, de sua
responsabilidade ou de seus prepostos, desde que sobrevenha prejuízo para a
Contratante ou terceiros, o que propiciará o desconto do valor correspondente no
faturamento, a critério da Contratante, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis;
14.1.7 Qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda
que resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as
indenizações que possam vir a ser devidas a si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 Prestar os serviços com execução e supervisão de forma adequada de forma
permanente para a obter uma operação correta e eficiente, realizando os serviços de
forma meticulosa e constante;
14.1.9 Executar os serviços objeto deste Contrato utilizando mão-de-obra própria,
atendendo ao quantitativo mínimo de um funcionário demandado conforme
definido no Termo de Referência por cada um dos itens;
14.1.10
A CONTRATADA deverá garantir ainda que os trabalhos não
sofram interrupções e/ou paralisações em caso de faltas, folgas e férias de seus
empregados, devendo apresentar outro profissional de mesmo nível ou superior, em
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
14.1.11
A empresa contratada deverá informar, registrar, credenciar, pagar
ou arcar com quaisquer demandas legais pertinentes aos órgãos competentes de
quaisquer das esferas de governo, referente a prestação dos serviços objeto da
Contratação.

14.1.12

RECEPCIONISTA
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CBO: CBO compatível n.º 422105- (Recepcionista);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Recepcionar visitantes procurando identificá-los, verificando
suas pretensões para prestar-lhes informações e encaminhá-los a pessoas ou setor
procurados. Atender chamadas telefônicas. Anotar recados. Prestar informações.
Registrar as visitas e os telefonemas recebidos. Marcar reuniões. Executar outras
tarefas de mesma natureza. 3.1.3.1. Cabe aos recepcionistas:
14.1.12.1

Receber, protocolar e encaminhar todos os documentos;

14.1.12.2
Atender, realizar e encaminhar ligações telefônicas internas e externas de
forma educada, ágil e competente;
14.1.12.3

Registrar todas as ligações telefônicas realizadas;

14.1.12.4
Executar serviços de digitação de documentos, utilizando editores de texto
e/ou planilhas eletrônicas;
14.1.12.5

Realizar agendamentos de forma geral;

14.1.12.6

Executar serviços de digitação de documentos

14.1.12.7

Mantendo arquivos e pastas organizados e atualizados;

14.1.12.8
Registrar e manter atualizados os livros, planilhas e banco de dados de
atendimento nos programas/serviços que continuam vigentes na instituição;
14.1.12.9

Fazer fotocópias e operar equipamentos afins.

14.1.12.10
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
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assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 09 de julho de 2021.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Teliane de Oliveira Cruz Silva
Pessoa Física
CPF N.º 045.330.475-30
CONTRATADA

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Assessor Jurídico
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 293/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. MAILA MANUELA ALVES
SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Maila Manuela Alves Silva, portadora do CPF n.º 049.938.895-00 e RG n.º 1562718690
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Montalvão, nº 323, Coribe-BA, CEP 47.690000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 261/2021 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.° 147/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 293/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 293/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Digitadora, na Unidade Básica de Saúde: Francisco Vigário da Rocha, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.303.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Maila Manuela Alves Silva
Pessoa Física
CPF N.º 049.938.895-00
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 294/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. ALINE SILVA SANTANA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Aline Silva Santana, portadora do CPF n.º 060.105.115-77 e RG n.º 14.751.063-51 SSP/BA,
residente e domiciliada na Rua Manoel Novais, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo n.º 262/2021 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.° 148/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 294/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 294/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Unidade Básica de Saúde: Francisco Vigário da Rocha, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Aline Silva Santana
Pessoa Física
CPF N.º 060.105.115-77
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 295/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
GABRIELA
MENDES
RIBEIRO.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Gabriela Mendes Ribeiro, portadora do CPF n.º 860.688.785-46 e RG n.º 20.888.025-92
SSP/BA, residente e domiciliada no Bairro Novo Horizonte, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 263/2021 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.° 149/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 295/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 295/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, na Unidade Básica de Saúde: Felismino Batista da Silva, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Gabriela Mendes Ribeiro
Pessoa Física
CPF N.º 860.688.785-46
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALUG. SOCIAL

N.º 155/2022

TERMO DE CONTRATO PARA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
CELEBRAM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR ELSON PEREIRA DOS
SANTOS.
Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck, 280, Centro,
Coribe, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO,
legalmente representado pela sua Gestora a Sra. Maria de Lourdes Silva Souza,
brasileira, casada, portador do RG de n.º 1277609 SSP/DF, e do CPF n.º 646.131.43187, com residente na sede deste Município, e do outro lado o Senhor Elson Pereira dos
Santos, brasileiro, maior, portador do CPF/MF n.º 803.482.621-91 e da Cédula de
Identidade n.º 1674204299 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Independência, nº
96, Centro, 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 134/2022, e o Termo de Dispensa de Licitação n.°
049/2022, em consonância com o art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho
de 1993 e demais disposições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Rua Independência, nº
96, centro, CEP 47.690-000, Municipio de Coribe - Bahia.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de
Dispensa de Licitação n.° 049/2022 e a proposta do LOCADOR.
1.1.2. A finalidade da locação deste imovel é para atender as necessidades da Secretaria
de Assistencia Social no acompanhamento familiar com beneficio eventual de 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.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
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2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X,
da Lei n° 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a “locação de
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
LOCADOR
3.1. O LOCADOR obriga-se a:
3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e
em estrita observância das especificações de sua proposta;
3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer
impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista
algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da
documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da Administração;
3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
3.1.6. Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de
sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica;
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram
aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como, por exemplo:

a. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do
imóvel;
b. Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como
das esquadrias externas;
c. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
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d. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação;
e. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer;
f. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
g. Constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;
3.1.9. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e
taxas, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública,
incidentes sobre o imóvel;
3.1.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede
elétrica;
3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.12. Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às
parcelas que estejam sendo exigidas;
3.1.13. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA
LOCATÁRIA
4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste
Termo de Contrato;
4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais
defeitos existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;
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4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocados por pessoas beneficiarias, agentes, funcionários ou visitantes
autorizados;
4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio
e por escrito do LOCADOR;
4.1.9. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à
LOCATÁRIA;
4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas
necessárias à sua administração, como:

a. Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condomínio;
b. Consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
e. Pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
f. Rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação;
4.1.11. A LOCATÁRIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas ordinárias
caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a
qualquer tempo tal comprovação.
4.1.12. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto;
4.1.13. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários,
mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e
examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n.º 8.245, de 1991;
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4.1.14. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos,
onde houver.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da
Lei n.º 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos,
cofre construído, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela LOCATÁRIA, devendo o
imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.
5.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi
recebido pela LOCATÁRIA, conforme documento de descrição minuciosa elaborado
quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
normal.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL
6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo o valor
global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
6.2. As despesas ordinárias, bem como os encargos locatícios incidentes sobre o imóvel
(água, esgoto, energia elétrica), fica o pagamento atribuído contratualmente a
LOCATÁRIA, serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da
data do efetivo recebimento das chaves.
6.2.1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível da despesa
após a data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA suas
respectivas partes da parcela. Caso a LOCATÁRIA a pague na integralidade, a parte de
responsabilidade do LOCADOR será abatida no valor do aluguel do mês subseqüente.
A mesma proporção também será observada no encerramento do contrato, promovendose o acertamento preferencialmente no pagamento do último aluguel.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
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7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao vencido, e será efetuado por meio de Ordem Bancaria ou na Tesouraria
da Prefeitura através de cheque.
7.1.1. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou
documento de cobrança correspondente pelo LOCADOR.
7.2. Havendo erro na apresentação de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que ao LOCADOR providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA.
7.3. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de
Contrato.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual =
365
6%.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início a partir da
assinatura deste termo, nos termos do artigo 3° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

8.1.1 Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.
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8.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar
comunicação escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das
sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual.
9.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

9.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel
locado, na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de
Preços - Mercado - IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGPDI), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV,
desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua
assinatura, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.
10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de
vigência ou alteração contratual.
10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao
preço médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR aceita negociar a
adoção de preço compatível ao mercado de locação no município em que se situa o
imóvel.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:
02.08.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.027.2057 - Manutenção do FMAS
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante
da LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua
execução.
12.1.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
12.1.4. O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução
do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados neste instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o
valor mensal da locação;
c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial de obrigação assumida.
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
Bahia, pelo prazo de até dois anos;
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e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o LOCADOR ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos
causados;
14.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
14.2.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
14.2.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em
virtude de atos ilícitos praticados.
14.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à LOCATÁRIA, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
14.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus,
em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou
obrigação imposta ao LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
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15.1.1. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará
a execução dos valores das multas e indenizações devidas à LOCATÁRIA, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além
das penalidades previstas neste instrumento.
15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos
VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
15.2.1. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA a ressarcirá
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
15.2.2. Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do
inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o
imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará
dispensada do pagamento de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como
incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a
LOCATÁRIA poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando
dispensada de qualquer prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não
tenha concorrido para a situação.
15.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública
poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato regerse-ão pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245, de 1991, e na Lei n.º 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas
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federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas
transcrições.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à LOCATÁRIA providenciar a publicação do extrato deste contrato na
Imprensa Oficial, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. - As partes elegem o foro da comarca de Coribe - Bahia para dirimir quaisquer
conflitos oriundos do presente instrumento com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Coribe - Bahia, 01 de julho 2022.

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

Elson Pereira dos Santos
Proprietário
CPF n.º 803.482.621-91
RG: 1674204299 SSP/BA
LOCADOR

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87
Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta Procuradoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/DF sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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N.º 159/2022

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA
HELDER
LINO
BOMFIM NEVES BANDA ARERE ME.
O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 18.778.252/0001-01, com sede na Rua dos
Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora
Andrea de Araujo Lopes, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, brasileira, portadora
do RG n.º 076 9975 91 SSP/BA e CPF n.º 262.177.188-20, com endereço profissional na
sede deste Município, doravante denominado contratante; e a empresa HELDER LINO
BOMFIM NEVES BANDA ARERE - ME, inscrita no CNPJ nº 08.691.779/0001-40,
endereço na Rua João de Moura, nº 101, Sala, Centro, Santa Maria da Vitória - Bahia, CEP
47.640-000, neste ato representado por Helder Lino Bomfim Neves, inscrito no CPF sob nº
903.021.845-20, com endereço situado na Rua João de Moura, nº 101, Sala, Centro, Santa
Maria da Vitória - Bahia, CEP 47.640-000, doravante designada CONTRATADA, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 140/2022 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.º 059/2022, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DA INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa especializada em produção musical para prestação de serviços
com apresentação da Banda Swit de Patrão, apresentação única nos festejos do 12º Arraiá
do Infernim, Distrito de Colônia do Formoso, Município de Coribe - Bahia, o qual justificase a Inexigibilidade de Licitação n.º 059/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em
produção musical para prestação de serviços de apresentação da Banda Swit de Patrão
de renome regional destinada à apresentação nos festejos do 12º Arraiá do Infernim,
Distrito de Colônia do Formoso, Município de Coribe - Bahia.
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1.2. A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da Banda no palco
montado no local do evento, conforme planilha abaixo:
Item

01

Descrição dos serviços

Contratação de empresa especializada
em produção musical para prestação de
serviços de apresentação da Banda Swit
de Patrão destinada à apresentação única
nos festejos do 12º Arraiá do Infernim,
Distrito de Colônia do Formoso,
show
Município
de
Coribe,
com
a
apresentação no palco nontado no local
do envento, dia 30/07/2022 às
00h00min, sendo de responsabilidade da
Contratada apresentação, com no
mínimo 02h00min de duração.

CLÁUSULA SEGUNDA
INEXIGIBILIDADE.

-

DA

Valor
Unitário

Unid. Quant.

01

VINCULAÇÃO

Valor
Total

2.000,00

2.000,00

Total Geral

2.000,00

AO

PROCESSO

DE

2.1. Este instrumento está vinculado ao Processo de Inexibilidade de Licitação n.º
059/2022 do Município de Coribe - Bahia, do qual é parte integrante.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993, bem como em
observância ao art. 2º da Instrução n.º 002/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia - TCM/Bahia.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. A prestação dos serviços será realizado em palco a ser montado no local do evento,
Colônia do Formoso, distrito do Município de Coribe - Bahia.
4.2. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico.
4.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
quaisquer documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
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4.4. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Administração do Município.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços aludidos na cláusula
primeira o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme condições abaixo
estabelecidas:
5.2. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer importância
a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.3. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este Contrato ou Inexigibilidade de Licitação n.º 059/2022.
5.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção dos
impostos que são inerentes a prestação dos serviços objeto deste contrato, será observado
o disposto na legislação municipal aplicável, exceto para as empresas comprovadamente
inscritas no Simples Nacional.
5.5. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.6. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato se inicia a partir de sua assinatura, com o término préestabelecido para o dia 30/07/2022, considerando o prazo máximo para pagamento.
7.2. O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo em conformidade com o
contido na Lei n.º 8.666/1993, e se houver interesse da contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
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02.11.01 - Fundo Municipal de Cultura.
13.392.050.2117 - Comemoração de Festividades.
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação
dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
colaboradores e instalações do Município, decorrentes de omissão, voluntária ou não,
negligência, imperícia ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a
CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% (dez por cento),
sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
10.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
10.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
10.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos
contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os
abaixo descritos:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
11.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
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serviços contratados;
11.2.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.2.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
11.2.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
11.2.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7. 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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de licitação, desde que
haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou indiretamente os
colaboradores do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.3.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto
não concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
11.4.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 10 (dez) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
e,
11.4.3. O atraso superior a 10 (dez) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
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ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada
a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa
do CONTRATANTE.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
12.1.2. Colocar à disposição da CONTRATADA palco, som e iluminação de
qualidade;
12.1.3. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.4. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, ficando estabelecido que os funcionários da
Contratada utilizarão as dependências comuns dos setores onde serão realizados os
serviços, objeto deste contrato;
12.1.5. É de responsabilidade da Contratante, providenciar as autorizações,
pagamento de taxas ou emolumentos necessárias para a realização do evento, tais
como alvarás, vistos, liberação do Ecad e afins, exceto as que sejam de obrigação
exclusiva da Contratada para a apresentação da banda.
12.1.6. O Município será responsável pelo transporte local, camarim, alimentação e
hospedagem dos artistas, produção local e equipe técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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13.1. A CONTRATADA obriga-se a:
13.1.1 A prestar os serviços de apresentação da banda/artista obedecendo a
programação citada na Clausula Primeira, no dia 30/07/2022, incluso neste
interstício o prazo para montagem e desmontagem dos equipamentos da
produção dos artistas, passagem de som, testes, para apresentação à ser
realizada no palco local do evento, Colônia do Formoso, distrito do Município
de Coribe - Bahia.
13.2. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo suficientes para
atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos solicitados pela
Administração;
13.2.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
13.3. Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, inclusive direitos autorais, não se vinculando a contratante a qualquer
título, nem mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à contratante
ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização
ou acompanhamento feito pela contratante ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
d) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou
normas exigidas pelos órgãos competentes, utilizando equipamentos modernos e
de qualidade e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos serviços;
e) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pelos CONTRATADOS não
terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
f) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em
todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 27 de julho de 2022.

Andrea de Araujo Lopes
Secretaria de Cultura
Fundo Municipal de Cultura de Coribe
CNPJ n.º 18.778.252/0001-01
CONTRATANTE

Helder Lino Bomfim Neves
Sócio
Helder Lino Bomfim Neves Banda Arere - ME
CNPJ n.º 08.691.779/0001-40
CONTRATADA

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvanio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradora
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 160/2022

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA PRODUTORA & BANDA
FORRÓ BOTA RASGADA LTDA.
O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 18.778.252/0001-01, com sede na Rua dos
Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora
Andrea de Araujo Lopes, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, brasileira, portadora
do RG n.º 076 9975 91 SSP/BA e CPF n.º 262.177.188-20, com endereço profissional na
sede deste Município, doravante denominado contratante; e a empresa PRODUTORA E
BANDA FORRÓ BOTA RASGADA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º
08.867.388/0001-34, com endereço situado na Rua 04, s/n, Bairro, Loteamento Sargento
Romão, Correntina, Bahia, CEP 47.850-000, neste ato representado pelo Senhor Ueslei
Brito de Souza, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 11.337.904-88 SSP/BA e
inscrito no CPF nº 000.341.705-02, residente e domiciliado na Rua Aleixo Caetano, s/n,
Bairro, Deocleciano Silva, Correntina, Bahia, CEP 47.650-000, doravante designada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 141/2022 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.º 060/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DA INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa especializada em produção musical para prestação de serviços
com apresentação da Banda Bota Rasgada, apresentação única nos festejos do 12º Arraiá
do Infernim, Distrito de Colônia do Formoso, Município de Coribe - Bahia, o qual justificase a Inexigibilidade de Licitação n.º 060/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em
produção musical para prestação de serviços de apresentação da Banda Bota Rasgada
de renome regional destinada à apresentação nos festejos do 12º Arraiá do Infernim,
Distrito de Colônia do Formoso, Município de Coribe - Bahia.
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1.2. A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da Banda no palco
montado no local do evento, conforme planilha abaixo:
Item

01

Descrição dos serviços

Contratação de empresa especializada
em produção musical para prestação de
serviços de apresentação da Banda Bota
Rasgada destinada à apresentação única
nos festejos do 12º Arraiá do Infernim,
Distrito de Colônia do Formoso,
show
Município
de
Coribe,
com
a
apresentação no palco nontado no local
do envento, dia 30/07/2022 às
22h00min, sendo de responsabilidade da
Contratada apresentação, com no
mínimo 02h00min de duração.

CLÁUSULA SEGUNDA
INEXIGIBILIDADE.

-

DA

Valor
Unitário

Unid. Quant.

01

VINCULAÇÃO

Valor
Total

4.000,00

4.000,00

Total Geral

4.000,00

AO

PROCESSO

DE

2.1. Este instrumento está vinculado ao Processo de Inexibilidade de Licitação n.º
060/2022 do Município de Coribe - Bahia, do qual é parte integrante.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993, bem como em
observância ao art. 2º da Instrução n.º 002/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia - TCM/Bahia.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. A prestação dos serviços será realizado em palco a ser montado no local do evento,
Colônia do Formoso, distrito do Município de Coribe - Bahia.
4.2. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico.
4.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
quaisquer documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
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4.4. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Administração do Município.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços aludidos na cláusula
primeira o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme condições abaixo
estabelecidas:
5.2. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer importância
a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.3. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este Contrato ou Inexigibilidade de Licitação n.º 060/2022.
5.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção dos
impostos que são inerentes a prestação dos serviços objeto deste contrato, será observado
o disposto na legislação municipal aplicável, exceto para as empresas comprovadamente
inscritas no Simples Nacional.
5.5. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.6. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato se inicia a partir de sua assinatura, com o término préestabelecido para o dia 30/07/2022, considerando o prazo máximo para pagamento.
7.2. O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo em conformidade com o
contido na Lei n.º 8.666/1993, e se houver interesse da contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
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02.11.01 - Fundo Municipal de Cultura.
13.392.050.2117 - Comemoração de Festividades.
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação
dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
colaboradores e instalações do Município, decorrentes de omissão, voluntária ou não,
negligência, imperícia ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a
CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% (dez por cento),
sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
10.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
10.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
10.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos
contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os
abaixo descritos:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
11.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
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serviços contratados;
11.2.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.2.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
11.2.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
11.2.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7. 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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de licitação, desde que
haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou indiretamente os
colaboradores do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.3.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto
não concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
11.4.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 10 (dez) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
e,
11.4.3. O atraso superior a 10 (dez) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
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ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada
a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa
do CONTRATANTE.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
12.1.2. Colocar à disposição da CONTRATADA palco, som e iluminação de
qualidade;
12.1.3. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.4. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, ficando estabelecido que os funcionários da
Contratada utilizarão as dependências comuns dos setores onde serão realizados os
serviços, objeto deste contrato;
12.1.5. É de responsabilidade da Contratante, providenciar as autorizações,
pagamento de taxas ou emolumentos necessárias para a realização do evento, tais
como alvarás, vistos, liberação do Ecad e afins, exceto as que sejam de obrigação
exclusiva da Contratada para a apresentação da banda.
12.1.6. O Município será responsável pelo transporte local, camarim, alimentação e
hospedagem dos artistas, produção local e equipe técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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13.1. A CONTRATADA obriga-se a:
13.1.1 A prestar os serviços de apresentação da banda/artista obedecendo a
programação citada na Clausula Primeira, no dia 30/07/2022, incluso neste
interstício o prazo para montagem e desmontagem dos equipamentos da
produção dos artistas, passagem de som, testes, para apresentação à ser
realizada no palco local do evento, Colônia do Formoso, distrito do Município
de Coribe - Bahia.
13.2. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo suficientes para
atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos solicitados pela
Administração;
13.2.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
13.3. Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, inclusive direitos autorais, não se vinculando a contratante a qualquer
título, nem mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à contratante
ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização
ou acompanhamento feito pela contratante ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
d) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou
normas exigidas pelos órgãos competentes, utilizando equipamentos modernos e
de qualidade e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos serviços;
e) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pelos CONTRATADOS não
terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
f) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em
todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 27 de julho de 2022.

Andrea de Araujo Lopes
Secretaria de Cultura
Fundo Municipal de Cultura de Coribe
CNPJ n.º 18.778.252/0001-01
CONTRATANTE

Ueslei Brito de Souza
Sócio
Prod. & Banda Forro Bota Rasgada Ltda-ME
CNPJ n.º 08.867.388/0001-34
CONTRATADA

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvanio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradora
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 161/2022

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE CORIBE - BAHIA E O SR.
EDUARDO COSTA DOURADO.
O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 18.778.252/0001-01, com sede na Rua dos
Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora
Andrea de Araujo Lopes, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, brasileira, portadora
do RG n.º 076 9975 91 SSP/BA e CPF n.º 262.177.188-20, com endereço profissional na
sede deste Município, doravante denominado contratante; e Sr. Eduardo Costa Dourado,
inscrito no CPF sob n.º 865.853.535-52, com endereço situado na fazenda Riacho Seco, s/n,
zona rural, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP 47.640-000, doravante designado
CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 142/2022 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.º 061/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DA INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a prestação
de serviço com o Cantor Eduardo Dourado para apresentação de show musical,
apresentação única nos festejos do 12º Arraiá do Infernim, Distrito de Colônia do
Formoso, Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a Inexigibilidade de Licitação n.º
061/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação do Cantor Eduardo Dourado para
prestação de serviços com show musical nos festejos do 12º Arraiá do Infernim,
Distrito de Colônia do Formoso, Município de Coribe - Bahia.
1.2. A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da Banda no palco
montado no local do evento, conforme planilha abaixo:
Item

Descrição dos serviços

Unid. Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total
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01

Contratação de show musical com o
Cantor Eduardo Dourado apresentação
única nos festejos do 12º Arraiá do
Infernim, Distrito de Colônia do
Formoso, Município de Coribe, com a
show
apresentação no palco nontado no local
do envento, dia 29/07/2022 às
22h00min, sendo de responsabilidade da
Contratada apresentação, com no
mínimo 02h00min de duração.

CLÁUSULA SEGUNDA
INEXIGIBILIDADE.

-

DA

01

VINCULAÇÃO

850,00

850,00

Total Geral

850,00

AO

PROCESSO

DE

2.1. Este instrumento está vinculado ao Processo de Inexibilidade de Licitação n.º
061/2022 do Município de Coribe - Bahia, do qual é parte integrante.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993, bem como em
observância ao art. 2º da Instrução n.º 002/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia - TCM/Bahia.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. A prestação dos serviços será realizado em palco a ser montado no local do evento,
Colônia do Formoso, distrito do Município de Coribe - Bahia.
4.2. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico.
4.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
quaisquer documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.4. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Administração do Município.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços aludidos na cláusula
primeira o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme condições
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abaixo estabelecidas:
5.2. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer importância
a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.3. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este Contrato ou Inexigibilidade de Licitação n.º 061/2022.
5.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção dos
impostos que são inerentes a prestação dos serviços objeto deste contrato, será observado
o disposto na legislação municipal aplicável, exceto para as empresas comprovadamente
inscritas no Simples Nacional.
5.5. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.6. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato se inicia a partir de sua assinatura, com o término préestabelecido para o dia 30/07/2022, considerando o prazo máximo para pagamento.
7.2. O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo em conformidade com o
contido na Lei n.º 8.666/1993, e se houver interesse da contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.11.01 - Fundo Municipal de Cultura.
13.392.050.2117 - Comemoração de Festividades.
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação
dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
colaboradores e instalações do Município, decorrentes de omissão, voluntária ou não,
negligência, imperícia ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a
CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% (dez por cento),
sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
10.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
10.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
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ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
10.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos
contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os
abaixo descritos:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
11.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.2.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.2.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
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11.2.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
11.2.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7. 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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de licitação, desde que
haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou indiretamente os
colaboradores do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.3.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto
não concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
11.4.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 10 (dez) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
e,
11.4.3. O atraso superior a 10 (dez) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada
a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
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11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa
do CONTRATANTE.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
12.1.2. Colocar à disposição da CONTRATADA palco, som e iluminação de
qualidade;
12.1.3. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.4. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, ficando estabelecido que os funcionários da
Contratada utilizarão as dependências comuns dos setores onde serão realizados os
serviços, objeto deste contrato;
12.1.5. É de responsabilidade da Contratante, providenciar as autorizações,
pagamento de taxas ou emolumentos necessárias para a realização do evento, tais
como alvarás, vistos, liberação do Ecad e afins, exceto as que sejam de obrigação
exclusiva da Contratada para a apresentação da banda.
12.1.6. O Município será responsável pelo transporte local, camarim, alimentação e
hospedagem dos artistas, produção local e equipe técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
13.1. A CONTRATADA obriga-se a:
13.1.1 A prestar os serviços de apresentação da banda/artista obedecendo a
programação citada na Clausula Primeira, no dia 30/07/2022, incluso neste
interstício o prazo para montagem e desmontagem dos equipamentos da
produção dos artistas, passagem de som, testes, para apresentação à ser
realizada no palco local do evento, Colônia do Formoso, distrito do Município
de Coribe - Bahia.
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13.2. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo suficientes para
atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos solicitados pela
Administração;
13.2.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
13.3. Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, inclusive direitos autorais, não se vinculando a contratante a qualquer
título, nem mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à contratante
ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização
ou acompanhamento feito pela contratante ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
d) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou
normas exigidas pelos órgãos competentes, utilizando equipamentos modernos e
de qualidade e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos serviços;
e) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pelos CONTRATADOS não
terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
f) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
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16.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em
todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 27 de julho de 2022.

Andrea de Araujo Lopes
Secretaria de Cultura
Fundo Municipal de Cultura de Coribe
CNPJ n.º 18.778.252/0001-01
CONTRATANTE

Eduardo Costa Dourado
CPF nº 865.853.535-52
CONTRATADO

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvanio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradora
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
AVISO DE LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO N.º
023/2022.
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º
8.666/93, fará realizar pregão eletrônico para futuras e eventuais aquisições de medicamentos
industrializados destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Coribe – Bahia, a licitação em epígrafe foi
revogada considerando as imprescindíveis alterações no edital e que afetam a formulação das propostas,
conforme art. 38, inciso IX da Lei n.º 8.666/1993. Os autos ficam franqueados as vistas aos interessados na
sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos
www.coribe.ba.gov.br.
Coribe - Bahia, 09 de agosto de 2022.
Gesandro Soares de Carvalho
Pregoeiro

____________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
57 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

Termos Aditivos
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 255/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. NAIANE SANTOS DA SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Naiane Santos da Silva, portadora do CPF n.º 051.265.975-31 e RG n.º 1665692596 SSP/BA,
residente e domiciliado à Rua Paraná, Bairro Novo Horizonte, s/nº, cidade Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 223/2021 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.° 109/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 255/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 255/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Naiane Santos da Silva
Pessoa Física
CPF N.º 051.265.975-31
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 256/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. ELZENI LOPES DE JESUS
REIS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Elzeni Lopes de Jesus Reis, portadora do CPF n.º 700.046.571-95 e RG n.º 5837705 SSP/GO,
residente e domiciliado à Rua das Flores, centro, nº 15, cidade Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 224/2021 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.° 110/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 256/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 256/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Elzeni Lopes de Jesus Reis
Pessoa Física
CPF N.º 700.046.571-95
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 257/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
ORLANEIDE JOSEFINA DIAS DE
MOURA SANTANA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Orlaneide Josefina Dias de Moura Santana, portadora do CPF n.º 992.389.185-20 e RG n.º
09.199.118-89 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Deputado Manoel Novaes, 111, Centro,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
225/2021 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.° 111/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 257/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 257/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Orlaneide Josefina Dias de Moura Santana
Pessoa Física
CPF N.º 992.389.185-20
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 258/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. FRANCINE DIAS PEREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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
Sra. Francine Dias Pereira, portadora do CPF n.º 055.376.755-01e RG n.º 20.367.351-42 SSP/BA,
residente e domiciliada no povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 226/2021 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.° 112/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 258/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 258/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Francine Dias Pereira
Pessoa Física
CPF N.º 055.376.755-01
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 259/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. MARIANA DE OLIVEIRA
TRINDADE.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Mariana de Oliveira Trindade, portadora do CPF n.º 038.674.215-44 e RG n.º 1554067014
SSP/BA, residente e domiciliada à Rua Joaquim Bernardes, nº 19, Centro, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 227/2021 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.° 113/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 259/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 259/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Mariana de Oliveira Trindade
Pessoa Física
CPF N.º 038.674.215-44
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 260/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
VALÉRIA SILVA PEREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Valéria Silva Pereira, portadora do CPF n.º 950.158.505-06 e RG n.º 07.856.237-60 SSP/BA,
residente e domiciliada à Rua Manoel Novais, s/nº, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 228/2021 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.° 114/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 260/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 260/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Valéria Silva Pereira
Pessoa Física
CPF N.º 950.158.505-06
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 261/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
TEREZA
CRISTINA
SOUZA
SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Tereza Cristina Souza Santos, portadora do CPF n.º 045.113.315-37 e RG n.º 1618732277
SSP/BA, residente e domiciliada à Rua Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 229/2021 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.° 115/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 261/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 261/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Tereza Cristina Souza Santos
Pessoa Física
CPF N.º 045.113.315-37
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 262/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. JARBAS NEVES DE SOUZA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Jarbas Neves de Souza, portador do CPF n.º 050.335.425-24 e RG n.º 1475105207 SSP/BA,
residente e domiciliado no povoado de Ranchinho, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 230/2021 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.° 116/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 262/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 262/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Jarbas Neves de Souza
Pessoa Física
CPF N.º 050.335.425-24
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 263/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
JISCIANE
DE
JESUS
PAIXÃO.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Jisciane de Jesus Paixão, portadora do CPF n.º 074.815.595-38 e RG n.º 1653659351
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Castro Alves, nº 766, Distrito de Colônia do Formoso,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
231/2021 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.° 117/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 263/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 263/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
74 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Jisciane de Jesus Paixão
Pessoa Física
CPF N.º 074.815.595-38
CONTRATADA

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

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 264/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
PEDRINA SARA DOS ANJOS
SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Pedrina Sara dos Anjos Silva, portadora do CPF n.º 079.058.145-05 e RG n.º 16.656.833-33
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Cleriston Andrade, nº 396, centro, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 232/2021 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.° 118/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 264/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 264/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANT9E e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Pedrina Sara dos Anjos Silva
Pessoa Física
CPF N.º 079.058.145-05
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 265/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
MARIA
APARECIDA
BRANDÃO DOS SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Maria Aparecida Brandão dos Santos, portadora do CPF n.º 043.589.835-37 e RG n.º
1427799113 SSP/BA, residente e domiciliada no povoado de Nova Colônia, s/nº, zona rural,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
233/2021 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.° 119/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 265/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 265/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Maria Aparecida Brandão dos Santos
Pessoa Física
CPF N.º 043.589.835-37
CONTRATADA

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

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 266/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E
NUBIA ANGÉLICA DE JESUS
SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Nubia Angélica de Jesus Silva, portadora do CPF n.º 001.899.821-60 e RG n.º 1256972606
SSP/BA, residente e domiciliada no povoado de Ranchinho, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 234/2021 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.° 120/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 266/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 266/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Nubia Angélica de Jesus Silva
Pessoa Física
CPF N.º 001.899.821-60
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 266/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E
NUBIA ANGÉLICA DE JESUS
SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Nubia Angélica de Jesus Silva, portadora do CPF n.º 001.899.821-60 e RG n.º 1256972606
SSP/BA, residente e domiciliada no povoado de Ranchinho, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 234/2021 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.° 120/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 266/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 266/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Julia Dantas da Cunha
Pessoa Física
CPF N.º 038.838.695-97
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 268/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
THIFANNY SILVA LIMA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Thifanny Silva Lima, portadora do CPF n.º 082.249.015-30 e RG n.º 1671075269 SSP/BA,
residente e domiciliada à Rua Luiz Viana Filho, nº 127, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 236/2021 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.° 122/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 268/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 268/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Thifanny Silva Lima
Pessoa Física
CPF N.º 082.249.015-30
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 269/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
CLEIDIANE
BARBOSA
SILVA DE JESUS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Cleidiane Barbosa Silva de Jesus, portadora do CPF n.º 055.584.125-18 e RG n.º 6756817
SSP/GO, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro, nº 216, centro, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 237/2021 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.° 123/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 269/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 269/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Cleidiane Barbosa Silva de Jesus
Pessoa Física
CPF N.º 055.584.125-18
CONTRATADA

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

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 270/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. FERNANDA GONÇALVES
DIAS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Fernanda Gonçalves Dias, portadora do CPF n.º 090.248.055-38 e RG n.º 15.627.921-56
SSP/BA, residente e domiciliada no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 238/2021 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.° 124/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 270/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 270/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Fernanda Gonçalves Dias
Pessoa Física
CPF N.º 090.248.055-38
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 271/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. LILO MESQUITA LOPES.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Lilo Mesquita Lopes, portador do CPF n.º 039.349.685-62 e RG n.º 1278546901 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, nº 168, centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 239/2021 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.° 125/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 271/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 271/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Agente de Endemias, na Vigilância Epidemiológica, sede e interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Lilo Mesquita Lopes
Pessoa Física
CPF N.º 039.349.685-62
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 272/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E O SR.
SANDES DE LIMA SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Sandes de Lima Santos, portador do CPF n.º 060.192.825-38 e RG n.º 1653707852 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Paraná, s/nº, Bairro Novo Horizonte, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 240/2021 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.° 126/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 272/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 272/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Agente de Endemias, na Vigilância Epidemiológica, sede e interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Sandes de Lima Santos
Pessoa Física
CPF N.º 060.192.825-38
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 273/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. JARDIEL MOTA LIMA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Jardiel Mota Lima, portador do CPF n.º 038.936.735-47 e RG n.º 14.751.098-81 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Ceará, s/nº, Bairro Novo Horizonte, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 241/2021 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.° 127/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 273/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 273/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Agente de Endemias, na Vigilância Epidemiológica, sede e interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Jardiel Mota Lima
Pessoa Física
CPF N.º 038.936.735-47
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 274/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR.
GILMAR
SANTOS
VALVERDE.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Gilmar Santos Valverde, portador do CPF n.º 043.132.225-29 e RG n.º 1307467202 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Paraná, s/nº, Bairro Novo Horizonte, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 242/2021 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.° 128/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 274/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 274/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Agente de Endemias, na Vigilância Epidemiológica, sede e interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gilmar Santos Valverde
Pessoa Física
CPF N.º 043.132.225-29
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 275/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. CLEIBISON DA SILVA
LOPES.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Cleibison da Silva Lopes, portador do CPF n.º 041.130.835-17 e RG n.º 14.988.918-61
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Ceará, s/nº, Bairro Novo Horizonte, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 243/2021 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.° 129/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 275/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 275/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Agente de Endemias, na Vigilância Epidemiológica, sede e interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 04 de julho de 2022.
Cleibison da Silva Lopes
Pessoa Física
CPF N.º 041.130.835-17
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 276/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. CRISTIANO JESUS DOS
SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Cristiano Jesus dos Santos, portador do CPF n.º 038.883.755-17 e RG n.º 1653718382
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Henrique Brito, nº 193, Bairro Novo Horizonte, CoribeBA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 244/2021 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.° 130/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 276/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 276/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Agente de Endemias, na Vigilância Epidemiológica, sede e interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Cristiano Jesus dos Santos
Pessoa Física
CPF N.º 038.883.755-17
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 277/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. FERNANDO DA SILVA CRUZ.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Fernando da Silva Cruz, portador do CPF n.º 037.127.415-02 e RG n.º 14.751.085-67 SSP/BA,
residente e domiciliado na Localidade de Brejão, s/nº, zona rural, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 245/2021 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.° 131/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 277/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 277/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Agente de Endemias, na Vigilância Epidemiológica, sede e interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Fernando da Silva Cruz
Pessoa Física
CPF N.º 037.127.415-02
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 278/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. ADRIANO OLIVEIRA DOS
SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Adriano Oliveira dos Santos, portadora do CPF n.º 056.318.435-36 e RG n.º 6004920 SSP/GO,
residente e domiciliada na Rua Bandeirantes, nº 9, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 246/2021 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.° 132/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 278/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 278/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Fiscal Sanitário, na Vigilância Sanitária, sede e interior do Município destinados aos munícipes
pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe – Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), perfazendo o
valor global de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Adriano Oliveira dos Santos
Pessoa Física
CPF N.º 056.318.435-36
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 279/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. AURINDA DE SOUZA DIAS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Aurinda de Souza Dias, portadora do CPF n.º 001.188.985-31 e RG n.º 0912849371 SSP/BA,
residente e domiciliada no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 247/2021 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.° 133/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 279/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 279/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Auxiliar de Farmácia, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.303.032.2069 – Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Aurinda de Souza Dias
Pessoa Física
CPF N.º 001.188.985-31
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 280/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. ERICA SANTOS DA SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Erica Santos da Silva, portadora do CPF n.º 038.862.375-67 e RG n.º 1474957846 SSP/BA,
residente e domiciliada no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 248/2021 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.° 134/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 280/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 280/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
digitador, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), que perfaz o valor
estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.303.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 06 de julho de 2022.
Erica Santos da Silva
Pessoa Física
CPF N.º 038.862.375-67
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 281/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
APARECIDA
DOS
PRAZERES FERREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Aparecida dos Prazeres Ferreira, portadora do CPF n.º 034.618.625-09 e RG n.º 1467219185
SSP/BA, residente e domiciliada na Fazenda Porteiras, s/nº, zona rural Coribe-BA, CEP 47.690000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 249/2021 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.° 135/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 281/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 281/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Auxiliar de Saúde Bucal, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2083 – Gestão as Ações da Atenção de Saúde Bucal
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Ângela Neves Silva do Nascimento
Pessoa Física
CPF N.º 039.174.565-40
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 282/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. CAMILA SILVA LIMA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Camila Silva Lima, portadora do CPF n.º 074.468.265-76 e RG n.º 1653655607 SSP/BA,
residente e domiciliada na Av. São João, nº 30, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 250/2021 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.° 136/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 282/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 282/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 06 de julho de 2022.
Camila Silva Lima
Pessoa Física
CPF N.º 074.468.265-76
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
114 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 283/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
DAIANE
FLORES
VALVERDE.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Daiane Flores Valverde, portadora do CPF n.º 860.690.295-00 e RG n.º 166.5672218
SSP/BA, residente e domiciliada no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 251/2021 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.° 137/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 283/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 283/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), que perfaz o valor
estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 06 de julho de 2022.
Daiane Flores Valverde
Pessoa Física
CPF N.º 860.690.295-00
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 284/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
SUZANA
DA
CONCEIÇÃO
PEREIRA SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Suzana da Conceição Pereira Santos, portadora do CPF n.º 077.489.485-77 e RG n.º
16.710.637-67 SSP/BA, residente e domiciliada no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 252/2021 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.° 138/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 284/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 284/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), que
perfaz o valor estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Simone Trindade Alves de Castro
Pessoa Física
CPF N.º 001.627.051-74
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
118 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 285/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
NILVANIA DE JESUS SOUZA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Nilvania de Jesus Souza, portadora do CPF n.º 009.398.175-94 e RG n.º 2725.747 SSP/BA,
residente e domiciliada no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 253/2021 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.° 139/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 285/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 285/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Assistente Administrativo, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Nilvania de Jesus Souza
Pessoa Física
CPF N.º 009.398.175-94
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 286/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. MAICON MACEDO SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Maicon Macedo Silva, portadora do CPF n.º 050.709.475-16 e RG n.º 1562926020 SSP/BA,
residente e domiciliado no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 254/2021 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.° 140/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 286/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 286/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Motorista, na Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
121 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 8.077,20 (oito mil e setenta e sete reais e vinte centavos), que perfaz o valor
estimado total de R$ 96.926,40 (noventa e seis mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 06 de julho de 2022.
Maicon Macedo Silva
Pessoa Física
CPF N.º 050.709.475-16
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 287/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
PALOMA LOURENA ALMEIDA
ASSIS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Paloma Lourena Almeida Assis, portadora do CPF n.º 073.188.905-30 e RG n.º 21.098.66039 SSP/BA, residente e domiciliada na Colônia do Formoso, s/nº, Distrito, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 255/2021 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.° 141/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 287/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 287/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, na Unidade Básica de Saúde: Felismino Batista da Silva, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
123 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Paloma Lourena Almeida Assis
Pessoa Física
CPF N.º 073.188.905-30
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 289/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. JAMILLY PEREIRA DA
TRINDADE.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Jamilly Pereira da Trindade, portadora do CPF n.º 103.966.895-07 e RG n.º 22.523.848-91
SSP/BA, residente e domiciliada no Ranchinho, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo n.º 257/2021 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.° 143/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 289/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 289/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Digitador, na Unidade Básica de Saúde: Felismino Batista da Silva, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.303.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Jamilly Pereira da Trindade
Pessoa Física
CPF N.º 103.966.895-07
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 290/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. VANESSA ALVES DOS
PRAZERES SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Vanessa Alves dos Prazeres Silva, portadora do CPF n.º 031.629.115-32 e RG n.º 57.490.1383 SSP/SP, residente e domiciliada Rua Água Branca, s/nº, Ranchinho, Coribe-BA, CEP 47.690000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 258/2021 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.° 144/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 290/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 290/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, na Unidade Básica de Saúde: Felismino Batista da Silva, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Vanessa Alves dos Prazeres Silva
Pessoa Física
CPF N.º 031.629.115-32
CONTRATADA

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

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 291/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. MARIA RITA DE JESUS
CRUZ OLIVEIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Maria Rita de jesus Cruz Oliveira, portadora do CPF n.º 005.381.225-52 e RG n.º 12.568.70013 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Anhanguera, s/nº, Ranchinho Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 259/2021 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.° 145/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 291/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 291/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Auxiliar de Saúde Bucal, na Unidade Básica de Saúde: Felismino Batista da Silva, interior do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2083 – Gestão as Ações da Atenção de Saúde Bucal
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Maria Rita de jesus Cruz Oliveira
Pessoa Física
CPF N.º 005.381.225-52
CONTRATADA

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

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 292/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
SUZANA
NEVES
FERNANDES SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Suzana Neves Fernandes Silva, portadora do CPF n.º 037.438.745-12 e RG n.º 1503311260
SSP/BA, residente e domiciliada Rua Cleriston Andrade, nº 334, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 260/2021 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.° 146/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 292/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e o previsto na
Cláusula 12.2 do instrumento contratual; CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à
administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 292/2021
firmado em 09 de julho de 2021, acréscimo de valor mediante Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a acréscimo de valor do Contrato firmado
entre as partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de
serviços de Técnico de Enfermagem, na Unidade Básica de Saúde: Francisco Vigário da Rocha,
sede do Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O presente termo aditivo suplementa o valor original do contrato de R$ 18.326,40
(dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), aditivado o percentual de 5,45%
que corresponde ao valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), passando o contrato original para o
valor de R$ 19.326,40 (dezenove mil trezentos e vinte seis reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de junho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Suzana Neves Fernandes Silva
Pessoa Física
CPF N.º 037.438.745-12
CONTRATADA

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
132 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 296/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. KHATARINA DA HORA
SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Khatarina da Hora Silva, portadora do CPF n.º 029.493.955-54 e RG n.º 1473262305
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua do Ranchinho, nº 182, Povoado do Ranchinho, CoribeBA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 264/2021 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.° 150/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 296/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 296/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, sede do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
133 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 2.967,20 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 35.606,40 (trinta e cinco mil seiscentos e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho 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

Khatarina da Hora Silva
Pessoa Física
CPF N.º 029.493.955-54
CONTRATADA

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 298/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E O SR.
TARCÍSIO LULA DA SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Tarcísio Lula da Silva, portador do CPF n.º 801.182.325-68 e RG n.º 920145000 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Jose D. Pereira, nº 443, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 266/2021 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.° 152/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 298/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 298/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Condutor de Veículo de Urgência e Emergência, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, sede do Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 2.967,20 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 35.606,40 (trinta e cinco mil seiscentos e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Tarcísio Lula da Silva
Pessoa Física
CPF N.º 801.182.325-68
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 299/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. JOÃO SILVA DE OLIVEIRA
JUNIOR.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. João Silva de Oliveira Junior, portador do CPF n.º 069.226.695-09 e RG n.º 20.880.067-02
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Arco Íris, s/nº, Distrito de Colônia do Formoso, CoribeBA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 267/2021 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.° 153/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 299/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 299/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Condutor de Veículo de Urgência e Emergência, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, sede do Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 2.967,20 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), que perfaz
o valor estimado total de R$ 35.606,40 (trinta e cinco mil seiscentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho 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

João Silva de Oliveira Junior
Pessoa Física
CPF N.º 069.226.695-09
CONTRATADO

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 300/2021

2º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. JAIRO DE SOUZA NERIS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Jairo de Souza Neris, portador do CPF n.º 313.282.878-58 e RG n.º 36.511.253-7 SSP/SP,
residente e domiciliado na Rua Coronel Clemente, nº 160, centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 268/2021 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.° 154/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 300/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 300/2021 firmado
em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, sede do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
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início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 2.967,20 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), que perfaz
o valor estimado total de R$ 37.656,40 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Jairo de Souza Neris
Pessoa Física
CPF N.º 313.282.878-58
CONTRATADO

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
Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 301/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR.
CELITON
VINICIUS
PEREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Celiton Vinicius Pereira, portador do CPF n.º 783.261.685-72 e RG n.º 080.96443 55 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Correntina, s/nº, Distrito de Colônia do Formoso, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 269/2021 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.° 155/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 301/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 301/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, sede do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 2.967,20 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), que perfaz
o valor estimado total de R$ 35.606,40 (trinta e cinco mil seiscentos e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2022.
Adriano Oliveira dos Santos
Pessoa Física
CPF N.º 056.318.435-36
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 302/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. LETICIA SILVA PEREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Leticia Silva Pereira, portadora do CPF n.º 082.091.995-01 e RG n.º 1681576082 SSP/BA,
residente e domiciliada na Rua Juscelino Kubitscheck, s/nº, centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 270/2021 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.° 156/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 302/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 302/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, sede do
Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 2.967,20 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 35.606,40 (trinta e cinco mil seiscentos e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Leticia Silva Pereira
Pessoa Física
CPF N.º 082.091.995-01
CONTRATADA

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
Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 303/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. GEOVANE COSTA SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Geovane Costa Santos, portadora do CPF n.º 073.539.925-57 e RG n.º 16.228.598-12 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Arco Íris, nº 10, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n.º 271/2021 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.° 157/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 303/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 303/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Motorista, na Unidade Básica de Saúde: Miguel Alves das Neves, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
145 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 8.077,20 (oito mil e setenta e sete reais e vinte centavos), que
perfaz o valor estimado total de R$ 96.926,40 (noventa e seis mil novecentos e vinte e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Geovane Costa Santos
Pessoa Física
CPF N.º 073.539.925-57
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 304/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
REJANE
SANTOS
MEDEIROS LOPES.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Rejane Santos Medeiros Lopes, portadora do CPF n.º 065.627.715-79 e RG n.º 16.233.133-92
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/nº, Distrito de Colônia do Formoso, CoribeBA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 272/2021 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.° 158/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 304/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 304/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Unidade Básica de Saúde: Miguel Alves das Neves, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), que
perfaz o valor estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Rejane Santos Medeiros Lopes
Pessoa Física
CPF N.º 065.627.715-79
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 305/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. SIRLENE SILVA REIS
DOURADO.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Sirlene Silva Reis Dourado, portadora do CPF n.º 039.102.285-77 e RG n.º 13.074.760-23
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Castro Alves, s/nº, Distrito de Colônia do Formoso,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
273/2021 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.° 159/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 305/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 305/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Unidade Básica de Saúde: Miguel Alves das Neves, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), que
perfaz o valor estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Sirlene Silva Reis Dourado
Pessoa Física
CPF N.º 039.102.285-77
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 306/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. ÂNGELA NEVES SILVA DO
NASCIMENTO.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Ângela Neves Silva do Nascimento, portadora do CPF n.º 039.174.565-40 e RG n.º
58.574.674-6 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, nº 472, Centro, Coribe-BA,
CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 274/2021 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.° 160/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 306/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 306/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Secretaria Municipal de Saúde, sede do Município destinados aos munícipes
pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.032.2297 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Ângela Neves Silva do Nascimento
Pessoa Física
CPF N.º 039.174.565-40
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 307/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. JANAINA DE JESUS SOUZA
SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Janaina de Jesus Souza Santos, portadora do CPF n.º 038.610.305-43 e RG n.º 1618715348
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Juscelino Kubitscheck, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 275/2021 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.° 161/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 307/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 307/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
digitador, na Secretaria Municipal de Saúde, sede do Município destinados aos munícipes pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.032.2297 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Janaina de Jesus Souza Santos
Pessoa Física
CPF N.º 038.610.305-43
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 308/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
ALAIDE
OLIVEIRA
PEREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Alaíde Oliveira Pereira, portadora do CPF n.º 033.962.855-30 e RG n.º 1430540664 SSP/BA,
residente e domiciliada na Rua Adão de Souza, nº 266, Distrito de Descoberto, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 276/2021 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.° 162/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 308/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 308/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Unidade Básica de Saúde: Josefino Arruda, interior do Município destinados
aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), que
perfaz o valor estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Alaide Oliveira Pereira
Pessoa Física
CPF N.º 033.962.855-30
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 309/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
LAYSLA
MYRELLY
PRATES DA SILVA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Laysla Myrelly Prates da Silva, portadora do CPF n.º 079.056.835-75 e RG n.º 1671061802
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua da Matriz, nº 76, distrito de Descoberto, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 277/2021 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.° 163/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 309/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 309/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, na Unidade Básica de Saúde: Josefino Arruda, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Laysla Myrelly Prates da Silva
Pessoa Física
CPF N.º 079.056.835-75
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 310/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
SAMILY CARVALHO DA CRUZ.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Samily Carvalho da Cruz, portadora do CPF n.º 060.163.645-76 e RG n.º 1653667532
SSP/BA, residente e domiciliada na Av. Monsenhor Montalvão, s/nº, Centro, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 278/2021 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.° 164/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 310/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 310/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico de Enfermagem, na Unidade Básica de Saúde: Parteira Dona Inês, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANT9E e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Samily Carvalho da Cruz
Pessoa Física
CPF N.º 060.163.645-76
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 311/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
SIMONE TRINDADE ALVES DE
CASTRO.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Simone Trindade Alves de Castro, portadora do CPF n.º 001.627.051-74 e RG n.º
08.674.953-67 SSP/BA, residente e domiciliada na Av. Monsenhor Montalvão, s/nº, Centro,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
279/2021 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.° 165/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 311/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 311/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, na Unidade Básica de Saúde: Parteira Dona Inês, sede do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Simone Trindade Alves de Castro
Pessoa Física
CPF N.º 001.627.051-74
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 313/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
PATRICIA MACEDO DE BARROS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Patrícia Macedo de Barros, portadora do CPF n.º 045.393.755-12 e RG n.º 1562931024
SSP/BA, residente e domiciliada no Povoado de Vila Nova, s/nº, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 281/2021 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.° 167/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 313/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 313/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico em Radiologia, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 3.560,64 (três mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e
quatro centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 42.727,68 (quarenta e dois mil
setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2022.
Patrícia Macedo de Barros
Pessoa Física
CPF N.º 045.393.755-12
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 315/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E O
SR. ERICK LUZ DA CUNHA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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. Erick Luz da Cunha, portador do CPF n.º 056.048.465-89 e RG n.º 20.696.869-81 SSP/BA,
residente e domiciliada na Rua Goiás, s/nº, Distrito de Colônia do Formoso, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 283/2021 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.° 169/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 315/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 315/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico em Radiologia, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 3.560,64 (três mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), que
perfaz o valor estimado total de R$ 42.727,68 (quarenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e
sessenta e oito centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Erick Luz da Cunha
Pessoa Física
CPF N.º 056.048.465-89
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 316/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. LÍGIA CRUZ FAGUNDES.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Lígia Cruz Fagundes, portadora do CPF n.º 038.838.735-19 e RG n.º 0960502173 SSP/BA,
residente e domiciliada na Av. São João, s/nº, centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo n.º 284/2021 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.° 170/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 316/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 316/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico em Radiologia, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 3.560,64 (três mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e
quatro centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 42.727,68 (quarenta e dois mil
setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2022.
Lígia Cruz Fagundes
Pessoa Física
CPF N.º 038.838.735-19
CONTRATADA

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
Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 318/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. DÉBORA GLÁCIA MARIA
DA SILVA PEREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Débora Glácia Maria da Silva Pereira, portadora do CPF n.º 001.049.011-60 e RG n.º
2.869.456 SSP/DF, residente e domiciliada na Rua Jose Domingues Pereira, s/nº, Centro, CoribeBA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 286/2021 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.° 172/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 318/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 318/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Débora Glácia Maria da Silva Pereira
Pessoa Física
CPF N.º 001.049.011-60
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 319/2021

2º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. AMANDA SILVA NEVES.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Amanda Silva Neves, portadora do CPF n.º 055.782.715-96 e RG n.º 21.087.009-51 SSP/BA,
residente e domiciliada na Rua Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 287/2021 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.° 173/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 319/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 319/2021 firmado
em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Assistente Administrativo, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.526,40 (dezoito mil quinhentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Amanda Silva Neves
Pessoa Física
CPF N.º 055.782.715-96
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 320/2021

2º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA.
ISABEL
CRISTINA
OLIVEIRA ALMEIDA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Isabel Cristina Oliveira Almeida, portadora do CPF n.º 711.406.545-00 e RG n.º 2659423
SSP/DF, residente e domiciliada na Rua Santa Cruz, s/nº, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 288/2021 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.° 174/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 320/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 320/2021 firmado
em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Assistente Administrativo, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
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2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), que perfaz o
valor estimado total de R$ 19.826,40 (dezenove mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Isabel Cristina Oliveira Almeida
Pessoa Física
CPF N.º 711.406.545-00
CONTRATADA

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

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87
Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 321/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. CAMILA NEVES DE SOUZA
FERREIRA.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Camila Neves de Souza Ferreira, portadora do CPF n.º 060.302.695-85 e RG n.º 1475084013
SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Luiz Viana Filho, s/nº, Centro, Coribe-BA, CEP 47.690000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 289/2021 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.° 175/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 321/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 321/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Recepcionista, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY5MZM0NEJCQUNGNJBBNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
175 - Ano XV - Nº 3670

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE
Testemunhas:

Camila Neves de Souza Ferreira
Pessoa Física
CPF N.º 060.302.695-85
CONTRATADA

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 322/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE
SI O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE - BAHIA E A
SRA. JUCIARA DE JESUS SOUZA
SANTOS.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Juciara de Jesus Souza Santos, portadora do CPF n.º 055.668.125-89 e RG n.º 20.362.171-92
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro, Coribe-BA, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 290/2021 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.° 176/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 322/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 322/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
Técnico em Enfermagem, na Vigilância Epidemiológica, sede do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.032.2080 –Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 06 de julho de 2022.
Juciara de Jesus Souza Santos
Pessoa Física
CPF N.º 055.668.125-89
CONTRATADO

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 323/2021

1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORIBE - BAHIA E A SRA.
JOARA DA SILVA CRUZ.
Pelo presente aditivo contratual, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita,
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 a
Sra. Joara da Silva Cruz, portadora do CPF n.º 038.936.415-05 e RG n.º 1486942091 SSP/BA,
residente e domiciliada no Povoado de Brejão, s/nº, zona rural, Coribe-BA, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 291/2021 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.° 177/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato
n.º 323/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO a aplicação do inciso II, art. 57 e §1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e o previsto na Cláusula 7.2 do instrumento contratual;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa
a observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município
que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 323/2021
firmado em 09 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato firmado entre as
partes em 09/07/2021, que objetivando a contratação de pessoa fisica para prestação de serviços de
técnico de enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e o valor do Contrato com
início a partir de 10/07/2022 e o término preestabelecido para 10/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor estimado mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do contrato é de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos),
que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40 (cento e quatorze mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coribe previamente aprovado para
o exercício 2022, na dotação abaixo discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da contratante,
e encontra amparo legal no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, e alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes, não expressamente alterados por este instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO(A), e pelas testemunhas
abaixo.
Coribe, Bahia, 05 de julho de 2022.
Valéria Silva Pereira
Pessoa Física
CPF N.º 950.158.505-06
CONTRATADA

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

Este aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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