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Contrato de Prestação de Serv iços de medi co veterinário, que entre si
fazem , de um lado, o MUNICIPIO DE EDÉIA, Estado de Goiás, pessoa
jurídi ca de direito público inte rno, insc rita no CN PJ (MF) com o n<>
01.788.082/0001 -43 , neste ato representado por seu Prefeito Municipal o
S r. ELSON TA V ARES DE FREITAS, brasileiro, casado , agropecuarista,
portador da CI de n. 102.136-2a.via-SSP-Go. , e inscrito no CPF de n°.
049. 259.201 -20, residente e dom icili ado na cidade de Edé ia-Go. , à Rua
F lor de Maio, n. \55, centro, de ora em diante denomin ado sim ples mente
de CONTRATANTE, c de outro lado o Dr MARCONDES LEÃO
GOMES, bras ileiro, solte iro, médico veterinário , po rtad or da C. l. de n.
128 1311367-SSP-BA e inscrito no CPF com o n. 023.941 .905-74 e no .
C RMV -Go com o n. 06.255, residente e domicili ado na cidade de EdéiaGo., à Rua Tiraden tes, Qd-3 I , Lt-1 2, cen tro , doravante denominado
s implesme nte de CONTRATADO. tem ju sto e contrat'ado , o que
mutu amente ace itam c outorgam medi ante as clá usul as seg uintes:

CLÁSULA PRIMEIRA: Fundamenta-se o presente Contrato, nas
di sposições das Le is 8.666/93, de 21106/93, supletivamente aos princípios
da Teoria Geral dos Contratos, e as disposições do Direito Pri vado e na
Licitação, moda! idade Ca rta/Con vite de no OI 0/20 14, de 20 de j aneiro dc
20 14, ori undo do Processo Administrati vo n. 022/ 14 c no Ato
Homo logató rio ass inado pelo Ordenador de Despesas do MUNICÍPIO no
dia 3 1/01 /20 14, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATADO, por força do presente
con trato, se obriga a prestação de serviços de médico veterinário , em
caráter autônomo a lim de prestar serviços de assessorame nto técnico em
sua área de conhecimento; Realizar Exames c línicos, di agnosticar,
prescrever e ministrar tratamento para as doenças animais, aplicar métodos
de medici na preventiva, definir instruções e emitir determinações das
portarias v igentes, pa1icipar de processos ed ucativos, de ens ino, pesqu isa e
de vi gilância, exercer de rcsa sanitári a anim aL Real iza r anali se zootécni ca,
supervisio nar instalações para anima is, pratic ar C líni ca Médi ca Veterin ári a,

Â\J\
\j ~ em todas as suas especialidades, real izar exames clini co de anim.

ar
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medi das de proteção e prevenção, reali zar eutanás ia, exe rcer defesa
Sanitária Animal, ela borar d iagnóstico si tuac iona l para e laboração de
programas, elaborar programas de co ntrole e errad icação de doenças,
executar programas de contro le e erradicação de doenças, coletar ma teri al
para diagnóstico de doenças, executar ati v idades de v ig ilância
epidem iológica, analisar relatório técnico de produtos de uso veteri nário,
anali sar mate ria l para diagnósti co de doenças, aval iar programas de
co ntrole e erradicação de doenças, no ti ficar doenças de interesse à saúde
animal , exercer fiscal ização e promover a saúde pública; Participar no
planejamento, supervisão e execução de Campanhas prev istas; O utras
atividades inerentes à profi ssão, com uma carga ho rária de 08 :OOhs de
segunda a sex ta-fe ira;
A prese nte contratação não gera
CONTRATANTE E CONTRATO qualquer v ínc ul o emp regatício,
Parágrafo

u n 1c o

entre

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela execução dos serv iços caracterizados na
cláusula Segunda, a CONTRATNTE, pagará ao CONTRATADO, o valor
tota l R$ 1 1.000,00 (onze mil reais), que serão pagos em 11 (onze) parcelas
iguais e mensais de R$ 1.000,00 (hum m il rea is);
CLÁUSULA QUARTA - Fi ca es tabe lec ido à mu lta contratual de 2%
(dois por cento) sobre o valor g lobal do presente contrato, que será
suportado por qualquer uma das partes que deixar de cumprir o aqui
estabelecido.
CLÁUSULA QUINTA- O presente contrato lerá a duração de 03(treis)
de fevereiro de 2014 à 3 1 de Dezembro de 2014 .
CLÁUSULA SEXTA - Este documento poderá ser rescindido por mú tuo
aco rdo dos contratantes, atend ida a conveni ênci a do serviço prestado,
recebendo o CONTRATADO o serviço por ventura efetuado.
A CONTRATANTE terá o direito de rescindir o presente contrato,
independentemente de ação, notificação ou interposição j ud ic ial, q uando:
1-) - o caso de ser cometida qu alquer fraude pelo CONTRATADO;
2-) Se o CONTRATADO transferir o presente contratado, no todo ou em
parte sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- Da execução total ou pa rcial do obje to deste instru men to, deixando o

CONTRATADO de proceder ao cumprimento do objeto;~;:_ na
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Clausu la Segunda, ap licando - se as normas contidas na legislação vigente,
Art. 77 da Lei
reconhecidas os dire itos da Administração prevista no
Federal n° 8.666/93.

PARA GRAFO ÚNICO - O CONTRATADO terá o dire ito de rescindir o
presente contrato, independentemente de ação, notificação ou interpelação
judicial quando a CONTRATANTE de ixar de pagar pelos serviços
prestados por prazo supe rior a 30 (trinta) dias;
CÁUSULA SETIMA - Para efeito de em issão da competente Nota de
E mpenho, estima -se em R$ 11. 000,00 (onze mi l reais) o va lor global
despendido pela CONTRATANTE, durante a v igência deste instrumento .
A despesa de que trata o presente instrumento ocorrerá à conta da Dotação
Orçamentária: 20 .1 22 .0669.2. O15 manut. Sec . Agricul. Ind. Co m. 3.3 .90.36.00.00 Oujtors Scrv. Tere. P. Fisica.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO: Para dirimir quaisquer dúvidas
o riundas do presente contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro
da Comarca de Edéia, Estado de Goiás, renunciando qualquer outro, por
mais privi légios que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (Três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunh as abaixo, para que
produza seus efeitos j urídicos.

Edéia- GO, 03 de Fevereiro de 2014.

1110-~CBrldJb
MUNICIPIO DE EDÉIA-GO

teÕD

&m.Rh

MARCONDES LEÃO GOMES

Contratante

Contratado

.I.E ST EMUNHAS:

nom
PF no:o3·; b4! b~II- /D2
C.:
End. :

Lnd.:

.__ _ Av. Presidente Kennedy, n° 161- Centro- CEP. 75.940-000- Edéia-Goiás
Fone: (64) 3492-1545/ (64) 3492-1283 - e-mail: prefeituraedeia@gmail.com _ ___,

