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CONTRATO N° PF1250 A/2020

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE ENTRE O MUNICIPIO DE
AMERICA DOURADA/BA E O SR ELIARDO DE SOUZA
LEAL

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICA DOURADA, inscrito no CNPJ sob o n° 13.813.887/0001-89,
com sede a Av. Romao Gramacho, n° 77, na cidade de America Dourada, Bahia, nesse ato legalmente representado pela
sua gestora a Sr3 CATARINA PIMENTA DOURADO, brasileira, solteira, inscrita no RG 8473680 SSP/BA e CPF
028.436885-74, ora em diante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o SR ELIARDO DE SOUZA LEAL,
Brasileiro, maior, inscrito no RG 2146727357 SSP/BA e CPF 088.632.005 -48 , residente na Praga Neres de Barros, 9998
- Distrito de Prevenido, municipio de America Dourada/Ba, ora em diante denominado CONTRATADO , celebram entre si
o presente contrato com fulcro no inciso IX, do art. 37, da Constituigao Federal, bem como nas disposigoes da Lei
Municipal n.° 329, de 15 de fevereiro de 2013, obedecendo as clausuias a seguir delineadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato e a prestagao de servigos com a fiscalizagao e orientagao da populagao do
municipio de America Dourada /Ba , com o objetivo a prevenir a disseminagao da pandemia do COVID-19 (coronavirus).

PARAGRAFO UNICO: a prestagao de servigos objeto do presente instrumento contratual consiste em servigos
de fiscalizagao e orientagao da populagao nao se incluindo no contrato quaisquer trabalhos particulares em favor de

terceiros.

CLAUSULA SEGUNDA - O REGIME DE EXECUQAO OU A FORMA DE FORNECIMENTO

Execugao direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado e em carater de excepcional interesse
publico , em fungao de nao haver funcionarios concursados em exercicio de cargo de provimento efetivo nas quantidades
que atendam as demandas do municipio.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR GLOBAL E AS CONDUCES DE PAGAMENTO , OS CRITERIOS, DATA BASE E
PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREQOS , OS CRITERIOS DE ATUALIZAQAO MONETARIA ENTRE
A
DATA DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAQOES E A DO EFETIVO PAGAMENTO

a ) VALOR ESTIMADO: R $ 731,43 (Setecentos e trinta e urn reais e quarenta e tres centavos), em unica parcela,
conforme planilha de medigao anexa, atestada pelo responsavei da unidade de saude;
b ) CONDIQOES DE PAGAMENTO: pagamento mensal;
c) CRITERIOS: coincidente com a folha de salarios dos demais servidores publicos municipais;
d) DATA BASE DE PAGAMENTO: dia 01 a dia 10 de cada mes;
e) JUROS E ATUALIZAQAO MONETARIA: nao ha.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
Este contrato tern como prazo de vigencia o periodo compreendido:
PRAZO DE INlCIO: 17 de junho de 2020;
PRAZO DE OBSERVAQAO: mensalmente;
PRAZO DE CONCLUSAO: 30 de junho de 2020.
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CLAUSULA QUINTA O CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA, COM A !NDICA(?AO DA CLASSIFICAQAO
FUNCIONAL PROGRAMATICA E DA CATEGORIA ECONOMICA
RUBRICA ORQAMENTARIA:
Unidade Orpament£ria: 3.01.01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade: 10.122.04.2.020 Manutenpao das Ap5es da Secretaria de Saude
Projeto/Atividade: 10.122.04.2.090 Enfrentamento da Emergencia COVID-19
Projeto/Atividade: 10.304.04.2.035 Manutenpao da Vigilancia em Saude - Incentive) Financeiro para Despesas Diversas
Eiemento de Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Servipos de Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de Recursos: 02/14
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CLAUSULA SEXTA AS GARANTiAS OFERECIDAS PARA ASSEGURAR SUA PLENA EXECUQAO

GARANTIA VINCULADA: Dispensada.
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CLAUSULA SETIMA OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABlVEIS E OS
VALORES DAS MULTAS

CONTRATADO(A) - Executar os servipos pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de vigencia
deste instrumento, empenhando esforpos no desempenho dos trabalhos realizados.
CONTRATANTE - Disponibiiizar todos os meios necessarios para a execupao dos servi90s.
O presente contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas aven9adas,
respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecupao total ou parcial.
CONTRATADO(A). nao podera subcontratar ou ceder a terceiros os seus servipos ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido pela Administrapao do CONTRATANTE, desde que esteja nos
moldes exigidos por este contrato, nao excluindo a responsabiiidade civil pela soiidez e seguranpa do servipo, dentro dos
limites estabelecldos neste insirumento.
CONTRATANTE fica no direito que Ihe confere, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor
adequapcio as finalidades de interesse publico; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos easos previstos neste
insirumento e nos casos previstos em lei; fiscaiizar a execupao do contrato; e, apltcar sanpoes motivadas pela inexecupao
total ou parcial do ajuste.
CONTRATANTE e CONTRATADO(A) nao podera alterar as clausulas econdmico-financeiras sem previa
concordance de ambas as partes.
O presente contrato podera sofrer alterapoes com as devidas justificativas - Unilateralmente pelo
CONTRATANTE, quando houver modificapoes do projeto ou das especificapoes dos servipos aos seus objetivos, e
quando necessaria a modificapao do valor contratua) em decorrencia de acrescimo ou diminuipao quantitativa de seu
objeto; e poder& ser alterado o presente contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessaria a modificapao do
regime de execupao dos servipos ou fomecimento, em face de originarios e, quando necessaria modificapao da forma de
pagamento por imposipao de circunstancias supervenientes.
Fica vedada a antecipapao de pagamentos, com relapao ao cronograma financeiro fixado neste contrato, sem a
correspondente contraprestapao de fomecimento de servipos.
CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que
se fizerem necessarias nos servipos.
VALOR DA MULTA: Fica fixada a multa no valor correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor total deste
contrato, em prejuizo da parte que infringir qualquer clausula ou condipao deste contrato,
CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a execupao deste contrato, em compatibilidade com as
suas obrigapoes assumidas.
DAS PENALIDADES O contratado(a) fica desde ja obrigado ao exercicio da funpao publics, nos limites e
obrigapoes tguaimente impostos aos servidores efetivos por forpa da Lei Municipal n° 198/2004, sem que com isso
adquira direito igual aos beneficios individuals previstos naquele texto legal, com excepao a aqueles inerentes ao
exercicio de determinada funpao.
As sanpoes administrativas e a tutela judicial apiicam-se a ambas as partes pactuadas neste contrato, conforme
disposto em lei.
Alem das condipoes esiabelecidas neste insirumento contratuai, as partes ajustarao condipdes, obrigapoes e
responsabilidades reciprocas, de modo a nao prejudicar o interesse publico & nem a probidad© administrative*.
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CLAUSULA OITAVA - OS CASOS DE RESCISAO E DE EXTINQAO
Sao casos de rescisao contratuai o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificapoes, projetos, servipos

e prazos; o cumprimento irregular de clausulas instituidas neste contrato, especificapoes,
Projetos, servipos ou prazos; a paralisapao do servipo ou fomecimento, sem justa causa e previa comunicapao

ao CONTRATANTE; o cometimento reiterado de faltas na
estabelecidos.

execupao

-

deste contrato, alem de outros legaimente
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Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados em autos de processo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, porem assegurados todos os direitos de interesse publico, conveniSncia administrativa e
disponibilidade de recursos finartceiros pelo CONTRATANTE.
O nao cumprimento de qualquer clausula e condigoes deste contrato podera importar em sua rescisao.
O presente contrato extinguir-se-a, sem direito a indenizagoes, pelo termino do prazo contratual e por iniciativa

de ambas as partes;
A extingao do contrato sera consumada mediante comunicagao com antecedents minima de 30 (trinta) dias,
respeitados os direitos de cada uma das partes, nos casos de rescisao antecipada, exceto se houver comprovada justa

causa.

O tempo de servigo prestado por forga da presente contratagao sera contado para todos os fins e efeitos.

CLAUSULA MONA
CASOS OMiSSOS

- A LEGISLAQAO APLICAVEL A EXECU£AO DESTE CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS

Fica o presents contrato vinculado a Lei Organica Municipal e as Leis Municipals que fhe sao correlatas, e ainda,
aos preceitos legais instituidos pelo Direito Publico quanto aos contratos administrativos e as disposigoes constitucionais
pertinentes e aos principles da teoria geral dos contratos.
A contratagao dos servigos pessoais de que trata o presente instrumento, se dara por tempo determinado, para
atender necessidades urgentes e indispensaveis aos servigos da Administragao Publica Municipal, conforme autoriza a
Constituigao Federal, inciso IX, Art. 37.
Este contrato tem como suporte legal a Lei Municipal n° 329/2013, que autoriza e regulamenta a contratagao
temporaria por excepcional interesse publico, estando sujeito exciusivamente a esta norma e a legislagdo municipal que
regulamente as demais caracteristicas do vinculo contratual.
Aos casos omissos, as duvidas e as questoes incidentes serao resolvidas peia autoridade superior que
represente o CONTRATANTE, e na impossibilidade desta, a competencia sera do Poder Judiciario da Comarca do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

As partes eiegem o Forum da Comarca de America Dourada/BA, para dirimirem possiveis casos omissos,
duvidas e as questoes incidentes oriundas do presente contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSigOES FINA 1S
Assim, na melhor forma de direito, sendo livres, capazes e conscientes as partes, assinam o presente contrato
em quatro vias de igual teor, forma e espago, sendo cada via composta de laudas digitadas e impressas,
informaticamente, na presenga de duas testemunhas que conhecem o teor do mesmo e que tambem assinam, para major
vaiidade juridica.

America Dourada/Ba, 10 de junho de 2020.
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ELIARDO DE SOUZA LEAL
Contratado
CATARINA PI
RADO
Secretaria Municipal de Saude/Gestora do FMS
Decreto n°. 182/2018
TESTEMUNHAS:
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