
Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Borborema 

CNPJ: 09.070.400/0001-48 

CONTRATO Ng 034/2019. 

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, 
PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORA-
RIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
BORBOREMA-PREFEITURA MUNICIPAL E 
LUIZA JO~'CE MARQUES DA SILVA. 

Pelo presente instrumento a na melhor forma de direito, de um lado, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no 
CNPJ sob n° 09.070.400/0001-48. sediado na Av. Governador Pedro Moreno Gondim, 
Centro, Estado da Paraiba, neste ato representada pela Prefeita Constitutional GILENE 
CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO, brasileira, portadora da identidade: 1136677, 
SSP/PB, CPF: 537.467.834-53, com. endere~o na Praia Sigismundo Aranha, n° 199, Cen-
tro, CEP n" 58.394-000, Borborema/PB; doravante denominada simplesmente CONTRA-
TANTE; e do outro lado LUIZA JOYCE MARQUES DA SILVA, brasileira, portadora 
da identidade n`-' 3.775.043, SSDSIPB, CPF n`-' 101.81S.384-58, com endere~o na rua 13 de 
Maio, n° 18S,centro, CEP n~ 58.225-000, Solanea/PB; doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA; celebram entre si o presente CONTRATO POR TEMPO DETER-
MINADO PARR ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PLiBLICO, de acordo com a Lei Complementar 001/2008, artigos 183 a 195 
de 16112/2008; tendo justo coniratado o que a seguir se contem: 

DO OBJETO 

Clausula Primeira: O presente contrato tem como objeto a presta~ao de servi~o Como 
FONOAUDIOLOGA, na unidade Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF), subordi-
nado a Secretaria de Saude do municipio, cam carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, 
caracterizados como de exceptional interesse publico, conforme artigo 184, VI da Lei 
Complementar 001/2008. 

DO PRE~O 

Clausuia Segunda: O valor do presente contrato e de R$ 1.750,00(um mil setecentos e 
cinquenta reais)mensal. 
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Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Borborema 

CNPJ: 09.070.400/0001.-48 

DO REAJUSTAMENTO DO PREtYO 

Clausula Terceira: O presente contrato nao sera reajustado. 

DA DOCUMENTA~AO 

Clausula Quarto: Para a admissao serao exigidos os seguintes documentos comprobato-
rios de: 
I — Nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma do artigo 37, I da Consttui~ao Fede-
ral; 
II -- ser maior de dezoito anos de idade; 
III — esta em Bozo dos direitos politicos; 
IV — gozar de boa Saude; 
V —ter boa conduta; 
VI —ter os titulos especificos ou profissionais que comprovem a habilita~~o pars o desem-
penho da fun~~o pars a qual foi contratada. 

Paragrafo Primeiro: Integram o presente contrato, independence da transcri~ao, a docu-
menta~ao da CONTRATADA. 
Paragrafo Segundo. Os documentos referidos no inciso IV da Clausula quarto serao expe-
didos pelo servi~o de Biometria Medics do Municipio. 

DA VIGENCIA E DA PRORROGAtYAO 

Clausula Quints: O presente contrato tera inicio em 07 de mar~o de 2019 e termino em 30 
de novembro de 2019. 
Clausula Sexta: O presente contrato podera ser prorrogado, caso perdure a excepcionali-
dade, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 185 da Lei Complementar n° 001, de 
16/12/2008. 

DA DOTA~AO OR~AMENTARIA 

Clausula Setima: A despesa decorrente deste contrato, pars o presente exercicio, correra a 
conta do Or~amento Geral, Unidade Or~ainentaria - Fundo Municipal de Saude — Secretaria 
de Saude, 3.1.90.04.01 CONTRATA~AO POR TEMPO DETERMINADO, Elemento de 
despesas 160.500. 
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Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Borborema 

CNPJ: 09.070.400!0001-48 

DO PAGAMENTO 

Clausula Oitava: O pagamento dos servi~os sera feito mensalmente em moeda corrente, 
atraves de ordem bancaria, ate o l0° (decimo) dia util do mes subsequente aquele em que 
for efetuado o servi~o. 

Paragrafo IJnico: Naa sera efetuada qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto 
houver pendencia de liquida~ao da obriga~ao financeira em virtude de penalidade ou ina-
dimplencia contratual. 

DAS OBRIGA~OES DA CONTRATANTE 

Clausula Nona: Constituem Obriga~oes da CONTRATANTE: 
I — pagar o estipendio fixado no respectivo Contrato, com o valor previsto na Clausula Se-
gtmda deste instrumento contratual; 
II — o pagamento de diarias quando se ausentar do Municipio, a servi~o, por mais de vinte e 
quatro horas; 
III — o ressarcimento de danos e prejuizos decorrentes de acidente de trabalho; 
IV — filia~ao ao regime de previdencia de carater contributive para Regime Geral de previ-
dencia Social de que trata a Lei n° 8.213/91, vez que nao esta sujeito a sistema proprio de 
previdencia; 
V - fornecer documentos necessaries para acesso aos beneficios constantes do Plano de 
13eneficios do Regime Geral de previdencia Social; 
VI — A contagem do Tempo de Servi~o prestado em virtude deste Contrato, para todos os 
efeitos. 

DAS OBRIGA~OES DO CONTRATADO 

Clausula Decima: Sao obriga~oes da CONTRATADA: 
I - prestar fielmente os servi~os contratados, na forma regulamentada pela Edilidade; 
II —Responder integralmente pela repara~ao de quaisquer danos causados ao Municipio ou 
a terceiros, por acidentes ou doen~as, quando decorrentes da execu~ao do objeto deste Con-
trato, resultantes de a~ao ou omissao de atos de sua responsabilidade; 
IIl — Nao transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades ague esta obriga-
da por este Contrato, nem subcontratar, sem previo assentamento da CONTRATANTE. 
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Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Borborema 

CNPJ: 09.070.400/0001-48 

DA EXTIN~AO DO CONTRATO 

Clausula Decima-Primeira: O presente Contrato extinguir-se-a sern o direito a indeniza-

~oes: 
I — pelo termino do prazo contratual; 
II — a pedido da CONTRATADA, comunicado com a antecedencia minima de 30(trinta) 

dias. 

DA RESCISAO DO CONTRATO 

Clausula Decima-Segunda: A inexecu~ao total ou partial; o desempenho insatisfatorio 
des atribuigoes que the forem confiadas, ou quando o interesse piiblico assim exigir, ense-
jam a rescisao contratual, sem direito a indeniza~ao. 

Paragrafo Primeiro: Sera aplicada, PENA DE DISPENSA, com a consequente RESCI-
SAO UNILATERAL DO CONTRATO, quando a CONTRATADA: 
T — incorrer em responsabilidade civil ou administrative; 
II — ausentar-se injustifficadamente do servi~o; 
III — falter ao servi~o sem cause justificada; 
IV — falter tom respeito aos seus superiores hierarquicos a colegas de trabalho; 
V — praticar a usura em qualquer de sues formes; 
VI ~-- receber comissoes ou vantagens de qualquer especie em razao da fun~ao pare a qual 
foi contratada; 
VII — empregar material, bem ou equipamento, sob sue responsabilidade, em atividade di-
verse da que foi autorizada a praticar. 

Paragrafo Segundo: As infrasoes disciplinares atribuidas a CONTRATADA, serao apu-
radas mediante sindicancia, concluida no prazo de 30(trinta) dias, assegurada ample defesa. 

DA PUBLICA~'AO 

Clausula Decima-Terceira: O presente Contrato sera publicado, sob a forma de resenha, 
na imprensa official do Municipio. 



Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Borborema 

CNPJ: 09.070.400/0001-48 

DO FORD 

Clausula Decima-Quarta: Fica eleito o Foro da sede da CONTRATANTE, com exclus~o 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas 
do presente Contrato. 

E assim, par estarem de acordo com as termas do presente Instrumento, apps lido a achado 
canforme, ambas as panes o assinam em 2{duns) vias de igual forma e teor na presen~a das 
testemunhas abaixo, extraindo-se as copias necessarias a sua execu~ao, nos termas previs-
tos na legisla~ao vigente. 

Borborema/PB, 07 de mar~o de 2019. 

GILENE CANDI ~ O DA SILVA LEITE CARDOSO 
PREFEI A CONSTITt1CIONAL 

ONTRATANTE 

A, sio~ ~~ ~~~ 
L'UI2~Ji~► J~YCE MAR UES DA SI A ~~~ 

CONTRATADA 

1. Testemunha: ~~,~ ~~~'{ ~ ~ G~ f -
me: 

p 
CPF n°: ✓ ~5~ 7 ~ / 3 ~~ ~I ~ ~ 

2. Testemunha:  ~~ 'Yl"1 a ~~ ~~~ ~(el,V~~' 
Nome: 
CPF n°: ~ 51~. 5 .~ ~ 3 ~ ~(, Y .~ 

S 


