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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M EDICO
VETERINÁRIO
CONTRATO N" 086/2015

Contrato de Prestação de Serv iços de med ico vete ri nú ri o, que entre si
fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE EDt i A, E stado de Goiús, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ(MF) com o n°
O1.788 .082/0001-43 , neste ato representado por seu Prefei to Mun icipal o
Sr. ELSON TA V ARES DE FREITAS, bras ileiro, casado, agropecuarist a,
portador da CI de n. I 02.1 36-2n.via-SSP-Go .. e insc rito no CI)F de n°.
049 .259.201 -20, residente e dom iciliado na cidade de Edé ia-Cio., é1 Rua
F lor de Maio, n. 155, centro, de ora em diante denom inado s implesmente
de CONTRATANTE, e de outro lado o Dr MARCONDES LEÃO
GOMES, bras ileiro, so lte iro, médico veterinário , po rtador da C .!. de n.
128 131 1367-SSP-BA e inscri to no CPF com o n. 0:23.941.90 5-74 c no.
CRMV-Go com o n. 06 .2 55 , residente e domicil iado na ci dade de E déi aGo., à Ru a Tiradentes, Qd-J l, Lt-12, centro , dorav antc denominad o
simplesmente de CONTRATADO, tem justo e contrata do, o que
mu tuamente aceitam e outorgam mediante as cláusulas seguintes :

CLÁSlJ LA PRIMEIRA: Punclamenta-se o presente Co ntrato, nas
di spos ições da Le i 8.666/93 , supletivamen te aos pri ncí pios da Teo ria Oer~d
dos Contratos, e as di sposições do Processo de Dispe nsa de Li citação, com
fund amento no inc. li, do artigo 24, da L ei, mencionada, conforme proc.
Adm. n. 01112015 .
CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATA DO, por forçs do presente
cont rato, se obriga a prestação ele servi ços de méd ico vetcrinú ri o , em
caráter autônomo a fim de prcst.m· serv iços de assessoram ento técnico em
sua área de conhecimento; Realizar Exames cl ínicos, d iagnosticar,
prescrever e ministrar tratamento para as doenças anim ais, aplicar métodos
de medicina preventiva, definir instru ções e em itir determ inaç ões das
portarias v igentes, partcipar de processos educativos, de e ns ino, pesquisa e
de v igilânci a, exercer de fesa sa nitári a anim al; Rca l i :~.m amdisc :;,ootécni ca.,
~·. u p erv i s ion ar instalações para animais, pratica r C líni ca Médica Vc terinári n,
em to das as suas especialidades, realizar exa mes clin ico de animais, ind icar
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medidas de proteção e prevenção, realizar eutanásia, exercer defesa
Sanitária Animal, elaborar di agnóstico s ituacional pa ra e labo ração de
programas, e laborar programas de controle e erradicação de doenças,
executa r programas de control e e en ad icação de do enças, cole tar maLeriaJ
para diagnóstico de doenças, executar ati v idad es de vigilâ ncia
epidem iológica, analisar re latório técnico de produtos de uso ve terinário,
analisar material para diagnóstico de doenças, ava l iar programas de
controle e erradicação de doenças, notifi car doenças de in teresse à saúde
animal, exercer fi scali zação c promover a saúde públi ca; Parti cipar no
planeja mento, superv isão e execução de Campanhas previstas; O utras
at ividades inerentes à profissão, com uma carga horá ri a de OX :OOhs de
segunda a sexta- feira ;

Parágrafo umco
A presente contratação não gera
CONTRATANTE E CONTRATO qualquer víncu lo em pregatício,

entre

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela execução dos serv iços caracteri zados na
cláusula Segunda, a CONTRATNTE, pagar~1 ao CONTRATADO, o va lor
total R $ 2.751,00 (dois mi l, setecentos e c inqüenta e um reai s), que serão
pagos em 03 (tres) parce las iguais e mensais de R$ 917,00 (novecen tos c
dezessete reais);
de 2 1%
(dois por cento) sobre o valo r global do presente con trato. que será
suportado por qualqu er uma das partes q ue deixa r de cumpri r o Hqu i
estabelecido .

CLÁUSULA QUARTA - Fica estabelecido à multa contratual

CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato terá a duração de 07(setc) de
janeiro de 2015 à 31 de Março de 201 5.
CLÁUSULA SEXTA - Este documento p oderá ser rescindido por m(rtuo
acordo dos contratantes, atendida a conven iência do serviço prestado.
r·ecebendo o CONTRATADO o serviço por ventura efetuado.
A CONTRATANTE terá o direito de rescindir o presen te contrato,
independentemente de ação, notifi cação ou inte rposição jud icial, quando:
1-) - o caso de ser cometid a qu alquer f]·audc pe lo CONTRATA DO;

2-) Se o ~·TADO transferir o presente conlratat:~;o todo ou ern
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parte sem prév ia autorização da CONTRATANTF:;
- Da execução total ou parcial do objeto dest e in strumento, de ixan do o
CONTRATADO de procede r ao cumprim ento do obj eto desc rito na
Clausula Segunda, a plicando - se as normas contida s na lcgislaçuo v igente,
;\rl. 77 da Lei
reconhecidas os dire itos da Adm inistração prevista no
Federal no 8.666/93.

PARAGRAFO ÚNICO- O CONTRATADO te rá o dire ito de rescindir o
presente contrato, independentemente de ação, notificação o u interpelação
judici al quando a CONTRATANTE deixar de pagar pelos serviços
pres tados por prazo supe ri or a 30 (trinta) dias;

CÁUSULA SETIMA - Para efeito de em issão da co mpetente Nota de
Empenho, estima - se em R $ 2.75 1,00 (dois mil, setece ntos c c in q üenta c
um rea is), o valor global despendido p ela CONTRATANTE, dunmte a
vigência deste instrumento. A despesa de q ue trata o presente instr umcnto
ocOJTerá à conta da Dotação Orçamentária: 20 .606.0()68.2. O19 manul. See.
Conv. C om Emater. - 3.3.90.41.00.00 contribui ções.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO: Para dirimir qu a tsquer dúvidas
o riunda s do presente contrato, as partes de com um ac ordo, elegem o Foro
da Comarca de Edé ia, Estado de Goiás, renunciand o q ualquer outro , por
mais privilég ios que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (T rês)
vias de ig ual teo r e forma , na presença das testemunhas a bai xo, para que
produza seus e feitos jurídicos.
Edéia- GO, 07 de Ja neiro de 20 15 .
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MARCO TOES LE ÃO GOMES

Contratante
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Governo de

TESTEMUNHAS :
Ia

-----------------------

nome :
CPP n°:
C.I:
End.:

nome:
CPF n°:
C.I:
End .:
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