
 

 
              
 
 
 

 

 

DISTRATO DE CONTRATO  

 

 

Por este instrumento particular de DISTRATO, as partes, de um lado o FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE GOIATUBA, entidade de direito público, com sede na Praça José Neves de 

Oliveira, s/n, Setor Oeste, inscrito no CNPJ sob o nº 01.814.099/0001-28, neste ato 

representado pela Secretário Municipal de Saúde PATRÍCIA LEMES DE LIMA, sob o 

decreto 13.909/18, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de 

Goiatuba, Estado de Goiás, aqui chamado simplesmente de DISTRATANTE, e de outro lado, 

como DISTRATADO, LI PEREIRA EIRELI, CNPJ: 23.845.943/0001-10, representa por 
LUCIANO INACIO PEREIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 085.341.576-50, 
residente à RUA MINAS GERAIS N 1317 – centro, Goiatuba-Goiás, têm justo e acertado o 

seguinte distrato frente ao Contrato n°. 303/2020 – CONTRATO DE PESSOAL EM 

CARÁTER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO ; que será regido pelas 

cláusulas e condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Tendo o contrato original o objeto abaixo descrito: 

“Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais de saúde de 

MÉDICO para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)”.  

 

Parágrafo Único – Todavia o serviço não poderá permanecer ativo, pois houve uma retificação 

do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

A vigência do contrato original é da data de assinatura até a data de 30 de JUNHO de 2020, 

todavia o contrato fica rescindido a partir do dia 15 de JULHO de 2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

Pelo presente instrumento de distrato, fica rescindido unilateralmente o Contrato n°. 303/2020 

– CONTRATO DE PESSOAL EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR TEMPO 

DETERMINADO, a prestação de serviços profissionais de saúde de MÉDICO para pacientes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a 



 

 
              
 
 
 

 

pessoa jurídica de direito privado LI PEREIRA EIRELI, por interesse público e em 

decorrência da motivação exposta na cláusula primeira.  

 

E por estarem de acordo, foi o presente termo lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

assinado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE neste ato representado por sua Secretária 

Municipal de Saúde PATRÍCIA LEMES DE LIMA e testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

Goiatuba - GO, 15 de julho de 2020. 

 

 

 

PATRÍCIA LEMES DE LIMA 

Secretária Municipal de Saúde 

 Distratante  

 

 

 

 

LI PEREIRA EIRELI  
Distratado 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1._____________________________________________ 

   CPF:  

 

2._____________________________________________ 

   CPF:  


