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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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DISTRATO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 229/2013 

 
 
Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, pessoa jurídica 
de direito público interno, com endereço e nº de CNPJ, indicados no rodapé e cabeçalho, 
respectivamente, neste ato representada pelo Chefe do Executivo Municipal, Sr. JABES 
LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade nº 14577699/SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.045.633-91, residente e 
domiciliado nesta cidade de Formosa do Rio Preto – Bahia, doravante denominado de 
CONTRATANTE e a empresa COOSB-COOPERATIVA DE SAUDE DO BRASIL, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.507.628/0001-80, sediada na Avenida Regis Pacheco, nº09 , sala 2, Centro, 
Encruzilhada - Bahia, por seu representante legal infra-assinado, Sr. Silvino Ferraz das 
Virgens, Brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 9.517.111 SSP-SP e CPF nº 
949.861.348-68, residente e domiciliado na Rua João Bispo dos Santos, 04, Bairro Olaria, 
Encruzilhada – Bahia, neste ato representado pelo mesmo, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, acordam:  
 
 1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA, em 02 de Setembro de 2013, firmaram Contrato de 
Prestação de Serviços, cujo objetivo é a Contratação de Cooperativa para gerenciamento de 
serviços médicos especializados, plantonistas e outros profissionais da área da saúde deste 
município.  
 
2. A CONTRATADA, por força do instrumento ora distratado, encerra-se aqui nesta data o 
vínculo contratual.  
 
3. A CONTRATANTE fica, portanto, desobrigada a pagar a CONTRATADA pelos serviços 
profissionais pactuados, uma vez que não houve contraprestação destes serviços.  
 
4. A CONTRATADA outorga à CONTRATANTE plena, total e irrevogável quitação, para nada 
mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for, em relação à avença distratada..  
 
5. O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus 
herdeiros e sucessores.  
 
6. As partes elegem o Foro da Comarca a que estiver jurisdicionada a cidade de Formosa do 
Rio Preto - BA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as 
dúvidas que por ventura surgirem a respeito do presente Distrato.  
 
Assim, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, juntamente 
com as duas testemunhas abaixo.  
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Formosa do Rio Preto - BA, 04 de Setembro de 2013 

 
 
Testemunhas:  
 
1ª) Ass. _________________________  2ª) Ass. _________________________ 
Nome:       Nome: 
RG:       RG.: 

   

 
 
_____________________________ 
Jabes Lustosa Nogueira Junior 
Prefeito Municipal 

 
 

 

  
_________________________________________ 
COOSB-COOPERATIVA DE SAUDE DO BRASIL,  
CNPJ: 17.507.628/0001-80  
 Silvino Ferraz das Virgens 
CPF 949.861.348-68 
Proprietário 

 


