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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

  CONTRATO Nº 007/2016 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS, SEM VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO . 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DOM AQUINO, Estado do Mato Grosso, pessoa jurídica de 
direito público interno, com inscrição no CNPJ sob nº 03.347.119/0001-23 e sede à Prefeitura 
Municipal, Av. Cuiabá, 143, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
JOSAIR JEREMIAS LOPES, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Dom 
Aquino – MT. 

 
CONTRATADA: GLAÚCIA SIMÕES LAMÊGO, pessoa física, brasileira, solteira, médica, natural 
de PORTO VELHO – RO, inscrita no CPF 979.021.012-49 e Cédula de Identidade nº 953764 – 
SSP/RO, CRM/RO Nº 4563, residente domiciliado na Rua Luiz Coelho Campos s/n – Centro, 
neste município de Dom Aquino – MT – CEP: 78.830-000. 
 
DA JUSTIFICATIVA E DA SUJEIÇÃO DAS PARTES: 
As partes acima qualificadas concordam e ajustam firmar o presente contrato 
administrativo, em caráter temporário e emergencial, para prestação de serviços 
médicos, sem vínculo empregatício, que  se  regerá pelas  seguintes clausulas expressas,  
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e pelas demais condições 
descritas no presente: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA : OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços médicos, acolhimento e 
atendimento humanizado através de profissional (médico),em caráter Temporário 
Emergencial na forma abaixo: 

a)- Um profissional Médico com perfil para atendimento do Programa Saúde da Família (PSF). 
As atribuições do Profissional no PSF 01 em consonância com a portaria nº 2.488 de 21 de 
outubro de 2011 são as seguintes: realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua 
responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades 
em grupo na USB e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc); realizar, atividade programadas e de atenção à 
demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do usuário; 
contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros 
da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USB.carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os 
profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família, à exceção dos profissionais 
médicos, cuja jornada é descrita no próximo inciso.Tal portaria permite a jornada de 40 
(quarenta) horas observando a necessidade de dedicação mínima de 32 (trinta e duas) horas 
de carga horária para atividades na equipe de saúde da família podendo, conforme 
decisão e prévia autorização do gestor, dedicar até 08 (oito) horas do total da carga 
horária para prestação de serviços na rede de urgência do Município ou para atividades 
de especialização em saúde da família, residência multiprofissional e/ou de medicina de família 
e de comunidade, bem como atividades de educação permanente e apoio matricial. 

mailto:pmdomaquino@terra.com.br


 

 

  
  

     
 

 

 

Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 – 3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236                  2/6 
CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 

pmdomaquino@terra.com.br  

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 

CLÁUSULA SEGUNDA : DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
O presente terá sua vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado até o limite total . A 
presente contratação baseia-se também no fato de que não poderá ser cessado o atendimento 
médico à população do Município, tanto no que concerne ao Programa Saúde da Família (PSF), 
em conformidade com os motivos justificadores desta contratação .  
 
CLÁUSULA TERCEIRA : DA FORMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento do serviço ora contratado será efetuado até o dia dez (10) do mês subsequente 
ao serviço executado, mediante apresentação da nota fiscal. 
 
CLÁUSULA QUARTA : DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes do presente contrato serão de recursos oriundos do Orçamento 
financeiro do Município e repasses do Ministério da Saúde e consignados no Orçamento do 
Município de Dom Aquino – MT e correrão à conta da dotação orçamentária:  
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.002.10.301.0075.2047 – Manutenção do Programa de Saúde da Família – PSF 
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR: 
Pela prestação dos serviços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 
12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), para atendimento ao Programa Saúde da Família 
(PSF). 
 
CLÁUSULA SEXTA : DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
Parágrafo Primeiro: Constituem direito da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato 
nas condições avançadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo 
convencionados. 
Parágrafo Segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a)- Prestar o fornecimento dos serviços na forma ajustada; 
b)- A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários 
ou despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente, 
todas as obrigações trabalhistas. 
 
CLÁUSULA SETIMA: FISCALIZAÇÃO 
 Ficará a secretaria de Saúde através do senhor Joaquim Rosa Soarez Junior, 
responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços contratados.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA : CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e dos princípios gerais de direito e 
da legislação que rege os contratos públicos. 
 
CLAUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES GERAIS 
a) - Efetuar os pagamentos a contratada nas condições e prazos previstos neste contrato; 
b) - Expedir através da Secretaria de Saúde as determinações referentes aos serviços 
contratados; 
c) - Além das constantes nos da lei 8.666/93, a comunicação, através dos serviços de 
contabilidade, aos Órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos Tributos Municipais, 
das características e dos valores referentes a liquidação da  despesa deste contrato. 
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CLAUSULA DÉCIMA :  DAS PENALIDADES 
10.1 - Com fundamento nos artigos da Lei no. 8.666/93 e no , a adjudicatária ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou 
inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades  civil  e  criminal,  assegurada  
previa  e  ampla  defesa,  as  seguintes penalidades: 
10.2. - Pelo atraso injustificado, multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total , e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, incididos 
sobre o valor da multa; 
10.2.2 - Pela inexecução parcial ou total do contrato: 
a) advertência;  
b) multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor ; 
c) suspensão temporária do direito  de contratar com  o Município de Dom Aquino, por prazo 
não superior a 05 (cinco) anos; 
10.3 - 0 valor da multa, poderá  ser descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município de Dom Aquino   a adjudicatária ou cobrado judicialmente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : DO FORO: 

As partes elegem o Foro do município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução das dúvidas ou questões oriundas 
deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 03 (quatro) vias de igual 
teor e forma, na presença das duas testemunhas, abaixo identificadas e subscritas. 
 
Dom Aquino, 12 de Fevereiro de 2016. 
 
 
 
JOSAIR JEREMIAS LOPES                GLAUCIA SIMÕES LAMÊGO 
Prefeito Municipal                        CONTRATADA     
Contratante 
 
 
 
       VALDÉCIO LUÍZ DA COSTA 
                                                           CPF:537.212.171-87 
                                                          SECRETÁRIO DE SAÚDE  
        
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA                     DANILA MORAIS SILVA SOUSA 
RG – 370 515 SJ/MT                 RG – 1642662-2– SJ/MT 
CPF- 314.675.201-87                  CPF- 016.289.211-02 

mailto:pmdomaquino@terra.com.br


 

 

  
  

     
 

 

 

Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 – 3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236                  4/6 
CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 

pmdomaquino@terra.com.br  

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 

mailto:pmdomaquino@terra.com.br

