
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

rONTRATO ADMINISTRATIVO FOR EXCEPCIONAL INTERESSE PÙBLICO
Lei n" 002/2003

Instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÂRIO de
EXECUÇÂO DE SERVIÇOS PESSOAIS, por excepcional interesse pùblico, no quai sâo partes:

CONTRATANTE; MUNICIPIO DE BELÉM, Estado Da Paraiba, pessoa juridica
de direito pùblico interne, CNPJ 11.429.813/0001-18, corn sede administrativa na
Prefeitura Municipal, situada na Avenida Flâvio Ribeiro Coutinho, n. 74, centre, nesta
cidade, neste ate devidamente representade pela sua Prefeita Municipal a Sra. Renata
Christine Freitas de Sousa Lima Barbosa.

CONTRATADO (A): MAVIAEL DOMINGOS DA SILVA, Brasileire, Selteire,
inscrite ne CPF: 701.534.474-27, R.G: 4.017.541 SSP/PB, cem endereço na Rua:
Bcnjamim Maranhâe, S/N, Centre - Belém/PB.

CONSIDERANDO:

16. G dispeste na Censtituiçâe Brasileira, em seu art. 37, incise IX (Capitule VII
de Titule III - Da Administraçâe Pùblica), que estabelece a centrataçâo de pesseal per
tempe determinade per excepcional interesse pùblico;
17. Que o Municipie de Belém encentra-se sem Agente de Endemias;
18. Que nâe existe tempe hâbil para realizaçàe de Cencurse Pùblico, nem precesse
seletive.

19. A necessidade de disper de prefissienal Agente de Endemias a atuar junte aes
trabalhes desenvelvides pele Municipie centratante pela necessidade de centinuidade
da prestaçâe de serviçe pùblico à pepulaçâe local;
20. O excepcional, urgente e relevante interesse pùblico na referida centrataçâo;

Têm entre si, ceme juste e centratade, na melhor ferma de direito e présente
instrumente de centrate mediante as seguintes clâusulas:

/

I - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS:
O ebjetive da présente centrataçâo per excepcional interesse pùblico é a prestaçâe de serviçes de
Agente de Endemias, a ser desempenhade junte a Secretaria Municipal de Saùde, cem uma jomada
semanal de 40 (quarenta) heras, enquante perdurar e décrété de emergência e calamidade pùblica em
razâe da Pandemia da Cevid-19.
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Il - O REGIME DE EXECUÇÂO OU A FORMA DE FORNECIMENTO:
Execuçâo direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado e em carâter de

excepcional interesse pûblico.

III - O PREÇO E AS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO:

A remuneraçâo mensal paga ao contratado sera de R$ 1.400,00 (Hvim mil e quatrocentos
reais), coïncidente com o pagamento mensal efetuado aos demais servidores mimicipais.

IV - OS PRAZOS:

Este contrato tem como prazo de vigência o periodo compreendido:

PRAZO DE INÎCIG: 24/08/2020
PRAZO DE CONCLUSÂO; 31/12/2020

V - OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES
CABIVEIS.

OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO (A) - Executar os
serviços pessoais em favor da municipalidade, conforme objetivo do contrato, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos realizados, prestando
o devido serviço à administraçâo pûblica.
OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE - Disponibilizar todos os meios
necessârios para a execuçâo dos serviços.

O présente contrato deverâ ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clâusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecuçâo total ou parcial.
O CONTRATADO (A), nâo poderà subcontratar ou ceder a terceiros os seus serviços ora contratados.

O CONTRATANTE fica no direito que Ihes conféré modificar o présente contrato,
unilateralmente, para melhor adequaçâo às finalidades de interesse pûblico; rescindir a qualquer
tempo o présente contrato, unilateralmente, nos casos previstos neste instrumento e nos casos
previstos em lei e, fiscalizar a execuçâo do contrato.

O présenté contrato poderâ sofrer alteraçôes com as dévidas justificativas -
Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificaçôes do projeto ou das
especificaçôes dos serviços aos seus objetivos, e quando necessâria à modificaçâo do valor contratual
em decorrência de acréscimo ou diminuiçâo quantitativa de seu objeto; e poderâ ser alterado o
présente contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessâria à modificaçâo do régime de
execuçâo dos serviços ou fomecimento, em face de originârios e, quando necessâria m^ificaçâo da
forma de pagamento por imposiçâo de circunstâncias supervenientes. j
Fica vedada a antecipaçâo de pagamentos, com relaçâo ao cronograma financeiro-fixado neste
contrato, sem a correspondenle contraprestaçâo de fomecimento de serviços.

O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
acréscimos ou supressôes que se fizerem necessârias nos serviços.
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O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execuçâo deste contrato, cm
compatibilidade com as suas obrigaçôes assumidas.

DAS PENALIDADES - O contratado (a) fica desde jâ obrigado ao exercîcio da funçâo
pùblica, nos limites e obrigaçôes igualmente impostos aos servidores efetivos por força do Estatuto
do Servidor, sem que com isso adquira direito igual aos beneHcios individuais previstos naquele
texto légal, com exceçâo a aqueles inerentes ao exercicio de determinada funçâo.

Além das condiçôes estabelecidas neste instrumento contratual, as partes ajustarâo
condiçôes, obrigaçôes e responsabilidades reciprocas, de modo a nâo prejudicar o interesse pûblico e
nem a probidade administrativa.

VI - OS CASOS DE RESCISÂO E DE EXTINÇÂO:
Sâo casos de rescisào contratual o nâo cumprimento de clàusulas contratuais,

especificaçôes, serviços e o cumprimento irregular de clàusulas instituidas neste contrato,
especificaçôes, projetos, serviços ou prazos; a paralisaçâo do serviço ou fomecimento, sem justa
causa e prévia comunicaçâo ao CONTRATANTE; o cometimento reiterado de faltas na execuçâo
deste contrato, além de outros legalmente estabelecidos.

Qualquer das partes contratantes poderâ solicitar a rescisào contratual, com prévia
comunicaçâo de lO(dez) dias antecedentes ao ùltimo.

O présente contrato extinguir-se-â, sem direito a indenizaçôes, pelo término do prazo
contratual e por iniciativa de ambas as partes;
O tempo de serviço prestado por força da présente contrataçâo serâ contado para todos os fins e
efeitos.

VII - A LEGISLAÇÂO APLICÂVEL À EXECUÇÂO DESTE CONTRATO E
ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS:

Fica o présenté contrato vinculado a Lei Orgânica Municipal e às Leis Municipais que
Ihe sâo correlatas, e ainda, aos preceitos legais instituidos pelo Direito Pûblico quanto aos contratos
administrativos e às disposiçôes constitucionais pertinentes e aos principios da teoria gérai dos
contratos.

A contrataçâo dos serviços pessoais de que trata o présente instrumento, se darà por tempo
determinado, para atender necessidades urgentes e indispensàveis aos serviços da Administraçâo
Pùblica Municipal, conforme autoriïca a Constituiçâo Fédéral, inciso IX, Art. 37, assim como, na Lei
Municipal n" 002/2002

Aos casos omissos, as dùvidas e as questôes incidentes serâo resolvidas pela autoridade
superior que représente o CONTRATANTE, e na impossibilidade desta, a competencia serà do Poder
Judiciàrio da Comarca do CONTRATANTE.

VIII - DO FORO:

O foro do présente contrato é o da Comarca de Belém/PB, para dirimir possi'veis casos
omissos, dùvidas e as questôes incidentes oriundas da avença.
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IX - DAS DISPOSIÇÔES FINAIS;

Assim, na melhor forma de direito, sendo livres, capazes e conscientes as partes, assinam
o présente contrato em duas vias de iguai teor, forma e espaço, sendo cada via composta de laudas
digitadas e impressas, na presença de duas testemunhas que conhecem o teor do mesmo e que também
assinam, para maior validade juridica.

Belém/PB, 24 de agosto de 2020.

^  1iiVYTXT¥i^fl>¥r\ ¥\l? T>l?fMUNICIPIO DE BELÉM/PB
CONTRATANTE

' MAVIAEL DOMINGOS DA SILVA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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