4

Os signatários deste instrumento, de um lado ADÃO LESSA BRITO, lavrador, CPF: 916.323.31500 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PÚBLICO CNPJ:
16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL,
situada na RUA ANTONIO ALVES PEREIRA, SN CENTRO - MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui
designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja:
1') - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 e data em que o
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu,
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o
que somente se fará por escrito.
§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto
deste instrumento;
2*) - O aluguel é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) que o locatário se compromete a
.gar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante.
31) O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
4*) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização
escrita do locador;
51) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
61) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
7') No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
wdenização a que, por ventura, tiver direito;
8*) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
9*) -- Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
10*) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12k) - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a
locação, independentemente de qualquer formalidade;
LY) - Assina 2 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO
CNPJ:16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do
imóvel;

.
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E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
MATINA, 02 de janeiro de 2017.

10
TESTEMUNHA
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14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na
multa da Cláusula 12a, mas serão pagas à parte;
Este contrato obedece ao processo de dispensa no 1 40201 201 71 4 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE: 02.03 .00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
15') - Em caso
de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão obrigados ao cumprimento
integral deste contrato, até a sua terminação;
- Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
16')
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
- O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para (funcionamento de uma sala de
17')
aula multifuncional da Escola Municipalizada Luís Eduardo Magalhães), não podendo ser mudada a sua
destinação sem o consentimento expresso do locador.
- Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo
18')
com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da
. ventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel;
1991 - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
209) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do locador;

Os signatários deste instrumento, de um lado CARLITA FERNANDES DE SOUZA, CPF:
002.166.955-46 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO PÚBLICO CNPJ:
16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL,
RUA
MANOEL PEREIRA BENEVIDES SIN CENTRO MATINA - BAHIA loca-o ao segundo,
sito nesta
aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja:
1°) O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu,
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o
que somente se fará por escrito.
§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto deste instrumento;
2') - O aluguel é de R$: 4.440,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS),
ie o locatário se compromete a pagar pontualmente na residência do locador ou de seu representante.
3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização
escrita do locador;
5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
79) -. No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
•ndenização a que, por ventura, tiver direito;
89 -- Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
10') -- Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
111) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
121) - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a
locação, independentemente de qualquer formalidade;
13') - Assina 2 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o(a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO CNPJ:
16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do
imóvel;
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141) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
na multa da Cláusula 12a, mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 150201201715 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE: 02.03 .00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE: 12.36 1.042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão obrigados ao
cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
161) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
171) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do Novo
Programa Mais Educação, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do
locador.
181) - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na
oca da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento
o aluguel;
- O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
19')
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
- A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
20')
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extrajudicial;
- Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
21')
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância
não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo
1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 (duas) vias, em presença das testemunhas abaixo:
MATINA, 02 de janeiro de 2017.

Jpah d(
LOCADOR
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 160201201716

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro
Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca,
brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e
•

domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de
Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, ANIELE GOMES COSTA, brasileiro
(a), professora, portador do CPF n° 067.321.595-42, residente e
domiciliada a Rua Alto dos Bezerras, Centro Matina-Ba, denominado (a),
neste ato de CONTRATADO

(A),

entre si firmam o presente CONTRATO

POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,

com

fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei
Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as Cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento
no art. 21, da Lei Municipal n0 .48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas
atribuições de Professora de Educação Infantil, no período de 02 de
janeiro a 28 de abril de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DO CARGO

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Professora de Educação
Praça Helena Carmem de Castro Donato. s/n° - fonefax (77) 3643-1008 / 1010 - CEP46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: prefeituramatina ba qov br
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Infantil, na escola Municipal Neco Leão, no Interior do Município, lotado
(a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E
LAZER. Se Encontra no Período de Licença Maternidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 20
horas/semanais, das quais 13 são em ensino com as disciplinas: e 7 horas
atividades complementares.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
O (A) CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância
bruta de R$ 4.271,28 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e vinte e
oito centavos) que serão pagas em (04) parcelas.
Parágrafo único:

As despesas correrão pela seguinte dotação

orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO E LAZER.
•

PROJETO ATIVIDADE -2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) meses a
contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO
ADITIVO.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da
Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - tonefax (77) 3643-1008 / 1010 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail. prefeituramatina ba qovbr
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presente contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
•

Este Contrato extinguir-se-á:
1 - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a
comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para O (A)
CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por
interesse público e conveniência administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação

•

prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força
maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado O (A) CONTRATANTE rescindir este
contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A)
não atende aos interesses do Contratante, ou este demonstrar manifesta
inadaptação à natureza do objeto contratado.

CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - fonefax (77) 3643-1008 / 1010- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: prefeituramatina.ba.qovbr

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9a3d098-889a-4ee7-8f43-575028364063

01

à

Estado da Bahia
CNPJ: 16.417.800/0001-42

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que
outro seja.
E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 02 de janeiro de 2017.

CONTRATADO (A)

e
TESTEMUNHAS:

1)Nome completo:
RG n°:

1D90 b'2

2)Nome completo:

RGn°:

CPF N° V166oL

C P F N°:

Endereço:

Endereço:

Ass.:

Ass.:

~fl4

c, c~ -5 4- ~

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - fonefax (77)3643-1008/1010 - C E P 46480-000
E-mail: prefeitura(matinabaQOv br

-

Matina

-

Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9a3d098-889a-4ee7-8f43-575028364063

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

a

1

r

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 170201201717

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro
Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca,
brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e
domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de
Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, JULIO CEZAR DE JESUS, brasileiro
(a), solteiro, cadastrador, portador da Cédula de Identidade RG n°
1582885567, CPF n° 051.216.675-74, residente e domiciliado no Povoado
Alto dos Baia, S/N CEP 46.480-00, Matina Bahia, denominado (a), neste
ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o presente CONTRATO POR
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
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com

fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei
•

Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as Cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento
no art. 20 , da Lei Municipal n0 .48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município nas
atribuições de cadastrador do Bolsa Família.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO

Praça Helena Carmem de Castro Donato,

01

SINO

- Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia

1%

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de cadastrador do Bolsa
Família, lotado (a) na

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, no

período de 02 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semanais.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância
bruta de R$ 1.874,00 (Um mil e oitocentos e setenta e quatro reais) que
serão pagas em 02 (duas) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITENCIA SOCIAL.
PROJETO ATIVIDADE -2285 - AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO

S

DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD.
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 02 (dois) meses a
contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO
ADITIVO.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da
Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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presente contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
1 - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a
comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A
CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por
interesse público e conveniência administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força
maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este
contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A)
não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta
inadaptação à natureza do objeto contratado.

CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que
outro seja.
E, por estarem justos acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 02 de janeiro de 2017.

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
2)Nome completo:

1)Nome completo:

RGn°: /

Z

RGn°:

/OOlífS(

CPF N°

CPFN°:

Endereço:

Endereço:

Ass.:

Ass.:

OO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 180201201718

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro
Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca,
•

brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e
domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de
Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, MARLI FERNANDES DE SOUZA,
brasileiro (a), solteira, Digitadora, portadora da Cédula de Identidade RG
n° 20.177.574-38, CPF n° 067.071.085-73, residente e domiciliada à Rua
da Lagoa, 04, CEP 46.480-00, Centro, Matina Bahia, denominado (a),
neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o presente CONTRATO
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,

com

fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei
•
Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as Cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento
no art. 21, da Lei Municipal n0.48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município nas
atribuições de Digitadora do Bolsa Família.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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e

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Digitadora do Bolsa
Família, lotado (a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, no
período de 02 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semanais.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância
bruta de R$ 1.874,00 (Um mil e oitocentos e setenta e quatro reais) que
serão pagas em 02 (duas) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITENCIA SOCIAL.
PROJETO ATIVIDADE -2285 - AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO
DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD.
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 02 (dois) meses a
contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO
ADITIVO.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da
presente contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
1 - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a
comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A
CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por
interesse público e conveniência administrativa
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força
maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este
contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A)
não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta
inadaptação à natureza do objeto contratado.

CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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CLÁUSULA DÉCIMA

-

DO FORO

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que
outro seja.
E, por estarem justos acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 02 de janeiro de 2017.

CONTRATANTE
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CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
2)Nome completo:

1)Nome completo:

RGn°:

RGn°:

( -i)Cjf

CPFN°:

CPFN°
Endereço:

-.

Endereço:

)

1ii

Ass.:

Ass.:

Praça Helena Carmem de Castro Donato,

5
oO ° í° 0123

SIN°

-

Tele fax 77 3643-1008

-

CEP 46480-000 Matina
-

-

Bahia
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 190201201719

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro
Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca,
brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e
•

domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de
Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE,

e, de outro lado SHEILE DA SILVA MOREIRA,

brasileiro (a), monitora, portador do CPF n° 053.158.215-95 e RG
1513270095 residente e domiciliada à Rua Arthur Fernandes, 10 Centro
Matina-Ba, denominado (a), neste ato de CONTRATADO

(A),

entre si

firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal,
artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento
no art. 20, da Lei Municipal n0.48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas
atribuições de Monitora na Creche Casulo Irmã Dulce, no período de 01 de
janeiro a 28 de abril de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DO CARGO

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Monitora na Creche Casulo
Praça Helena Carmem de Castro Donato, sin° - fonefax (77) 3643-1008 / 1010- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: prefeituram atina. ba.qov.br
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Irmã Dulce, lotado (a) na -- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO E LAZER. Encontra-se de Licença Maternidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semanais.

•

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância
bruta de R$ 3.748,00 (três mil e setecentos e quarenta e oito reais) que
serão pagas em 04 (quatro) parcelas.
Parágrafo único:

As despesas correrão pela seguinte dotação

orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE -2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) a contar
da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da
presente contratação.

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - fonefax (77) 3643-1008 / 1010- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
1 - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a
comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para O
CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por
interesse público e conveniência administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força
maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado O CONTRATANTE rescindir este
contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A)
não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta
inadaptação à natureza do objeto contratado.

CLÁUSULA NONA

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
Praça Helena Carmem de Castro Donato, sin° - fonefax (77) 3643-1008 / 1010- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que
outro seja.
E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 02 de janeiro de 2017.
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CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
1)Nome completo:

RGn°: OSO

RGn°:
CPF N° -

2)Nome completo:

ocL

2

C P F N°:

Endereço:

Endereço:

Ass.:

Ass.:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 210201201721

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro
Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca,
brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e

00

domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de
Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, JACÓ PEREIRA GOMES, brasileiro
(a), solteiro, Operador de Maquinas, portador da Cédula de Identidade RG
n° 0738454265 do CPF no 993.817.615-15, residente e domiciliada à Rua
Riacho de Santana, Centro Matina Bahia, denominado (a), neste ato de
CONTRATADO (A), entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,

com fundamento legal na

Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17
de junho de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento
no art. 20, da Lei Municipal n0 .48/2003, ligadas a atividades essenciais do
Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas
atribuições de Operador de Máquinas Pesadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Operador de Maquinas
Pesadas, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
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PUBLICOS, no período de 02 de janeiro a 30 de junho de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semana is.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância
bruta de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) que será pago em 06
(seis) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
PROJETO ATIVIDADE -2123 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE OBRAS E
URBANISMO.
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 06 (seis) meses a
contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO
ADITIVO.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da
presente contratação.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
1 - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
111 - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a
comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A
CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por
interesse público e conveniência administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força
maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este
•

contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A)
não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta
inadaptação à natureza do objeto contratado.

CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
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que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato
Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que
outro seja.
E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 02 de janeiro de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
1)Nome completo:

RGn°:

It633

2)Nome completo:

RGn°:

fOO(((S Ç (

CPF N°

CPFN°:

Endereço:

Endereço:

Ass.:

Ass.:

iQ9
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