Estado da Paralba
Prefeitura Municipal de Borborema
Secretaria de Administracao
CNPJ: 09.070.400/0001-48
CONTRATO NP 25/2022.

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PtJBLICO, QUE ENTRE SI CELE-

BRAM 0 MUNlcrpio DE BORBOREMA-pREFEiTURA
MUNICIPAL E WANDEMBERG DA SILVA.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de urn lado, A PREFEITURA MuNICIPAL DE BORBOREMA/PB, Pessoa Juridica de Direito Pablico, inscrito no CNPJ sob ng

09.070.400/0001-48, sediado na Av. Governador Pedro Moreno Gondim, Centro, Estado
da Parall)a, neste ato representada pela Prefeita Constitucional GILENE CANDIDO DA SILVA

LEITE

CARDOSO,

brasileira,

portadora

da

identidade:

1136677,

SSP/PB,

CPF:

537.467.834-53, com endere€o na Pra¢a Sigismundo Aranha, ng 199, nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e do outro lado WANDEMBERG DA
SILVA, brasileiro, portador da identidade ng 36.146.577, SSP/PB, CPF n9 074.116.304-70,

com endereco na rua Coronel Francisco Dias, n° 163, CEP nQ 58.200-000, Guarabira/PB;

doravante denominado simplesmente CONTRATADO; celebram entre si o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINAD0 PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE EX-

CEPCIONAL INTERESSE P0BLICO, de acordo com a Lei Complementar 001/2008, artigos

183 a 195 de 16/12/2008; tendo justo contratado o que a seguir se cont6m:
DO OBJETO

C15usula Primeira: 0 presente contrato tern como objeto a presta€ao de servi€o como
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS para suprimento de pessoal nas areas da sadde,

com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, caracterizados como de excepcional
interesse pdblico, nos termos do art. 184, Vl da Lei Complementar 001/2008.

DO PREC0

Clausula Segunda: 0 valor do presente contrato a de R$ 1.550,00 (urn mil quinhentos e
cinquenta reais) mensal.
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Estado da Paralba
Prefeitura Municipal de Borborema
Secreta ria de Administracao
CNPJ: 09.070.400/0001-48
D0 REAJUSTAMENT0 DO PRECO

Clausula Terceira: 0 presente contrato sera reajustado no mesmo peri'odo e nos I'ndices
gerais conferidos aos servidores efetivos do Munici'pio.

DA Doru MENTACA0
Clausula Quarta: Para a admissao serao exigidos os seguintes documentos comprobat6rios de:

I - Nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma do arfigo 37, I da Constituicao Federal;

11 -ser maior de dezoito anos de idade;
Ill -esta em gozo dos direitos politicos;

lv -gozar de boa sat]de;
V -ter boa conduta;
Vl -ter os ti'tulos especificos ou profissionais que comprovem a habilitacao para o desem-

penho da fun¢ao para a qual foi contratada.

Paragrafo Primeiro: lntegra o presente contrato, independente da transcricao, a documenta¢ao do CONTRATADO.
Par5grafo Segundo: Os documentos referidos no inciso lv da clausula quarta serao expedidos pelo servi¢o de Biometria M6dica do Munici'pio.
DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

Clausula Quinta: 0 presente contrato tera infcio em 03 de janeiro de 2022 e t6rmino em
31 de dezembro de 2022.
Clausula Sexta: 0 presente contrato podera ser prorrogado, caso perdure a excepcionalidade, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 185 da Lei Complementar ng 001, de
16/12/2008.
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

C15usula S6tima: A despesa decorrente deste Contrato, para o presente exerci'cio, correra
a conta do Or€amento Geral, Unidade Or¢amentaria -Fundo Municipal de Sadde-Secretaria de Sadde, 10.305.2005.2046 MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO -VIGILANCIA EM SAU-

DE, 3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO, Elemento de despesas:

22.826.
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Estado da Paralba
Prefeitura Municipal de Borborema
Secreta ria de Administracao
CNPJ: 09.070.400/0001-48
DO PAGAMENTO

Clausula Oitava: 0 pagamento dos servicos sera feito mensalmente em moeda corrente,
atrav6s de ordem bancaria, ate o loo (d6cimo) dia dtil do mss subsequente aquele em que
for efetuado o servi¢o.
Paragrafo tJnico: Nao sera efetuado qualquer pagamento ao CONTRATAD0 enquanto
houver pendencia de liquida€ao da obrigacao financeira em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.
DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

Clausula Nona: Constituem Obriga€6es da CONTRATANTE:
I - Pagar o estipendio fixado no respectivo Contrato, com o valor previsto na Clausula Se-

gunda deste instrumento contratual, que nao podera ser inferior ao padrao de vencimento do cargo equivalente no Plano de Cargos e Carreiras da Edilidade, acrescido das vantagens individuais do cargo, inclusive a periodicidade de reajuste;
11 -0 pagamento de diarias quando se ausentar do Municfpio, a servico, por mais de vinte

e quatro horas;
111 -0 ressarcimento de danos e prejufzos decorrentes de acidente de trabalho;
lv - Filiacao ao regime de previdencia de carater contributivo para Regime Geral de Previdencia Social de que trata a Lei nQ 8.213/91, vez que nao esta sujeito a sistema pr6prio de
previdencia;

V -Fornecer documentos necessarios para acesso aos benefi'cios constantes do Plano de
Benefi'cios do Regime Geral de Previdencia Social;

Vl -A contagem do Tempo de Servi¢o prestado em virtude deste Contrato, para todos os
efeitos.
DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATAD0
Clausula D€cima: Sao obriga€6es do CONTRATADO:
I -prestar fielmente os servicos contratados, na forma regulamentada pela Edilidade;

11 - Responder integralmente pela reparacao de quaisquer danos causados ao Munici'pio

ou a terceiros, por acidentes ou doen€as, quando decorrentes da execucao do objeto deste Contrato, resultantes de acao ou omissao de atos de sua responsabilidade;
Ill -Nao transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que esta obrigado por este Contrato, nem subcontratar, sem pr6vio assentamento da CONTRATANTE.
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Estado da Paralba
Prefeitura Municipal de Borborema
Secreta ria de Administracao
CNPJ: 09.070.400/0001-48
DA EXTINCAO DO CONTRATO

Clausula D6cima-Primeira: 0 presente Contrato extinguir-se-a sem o direito a indeniza¢6es:
I - pelo t6rmino do prazo contratual;

11 - a pedido do CONTRATADO, comunicado com a antecedencia mi'nima de 30(trinta)
dias.

DA RESCISAO DO CONTRATO

C15usula D6cima-Segunda: A inexecu€ao total ou parcial; o desempenho insatisfat6rio das
atribui€6es que lhe forem confiadas, ou quando o interesse pdblico assim exigir, ensejam
a rescisao contratual, sem direito a indenizacao.
Paragrafo Primeiro: Sera aplicada, PENA DE DISPENSA, com a consequente RESCISAO
UNILATERAL DO CONTRATO, quando o CONTRATADO:

I -incorrer em responsabilidade civil ou administrativa;

11 -ausentar-se injustificadamente do servi€o;
Ill -faltar ao servico sem causa justificada;

lv -faltar com respeito aos seus superiores hierarquicos e colegas de trabalho;
V -praticar a usura em qualquer de suas formas;
VI -receber comiss6es ou vantagens de qualquer especie em razao da fun¢ao para a qual
foi contratada;
Vll - empregar material, bern ou equipamento, sob sua responsabilidade, em atividade
diversa da que foi autorizado a praticar.
Paragrafo Segundo: As infrac6es disciplinares atribuidas ao CONTRATADO, serao apuradas mediante sindicancia, conclul'da no prazo de 30(trinta) dias, assegurada ampla defesa.
DA PuBLICACAO

C15usula D€cima-Terceira: 0 presente Contrato sera publicado, sob a forma de resenha,
na imprensa oficial do Munici'pio.
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Estado da Paralba
Prefeitura Municipal de Borborema
Secreta ria de Administracao
CNPJ: 09.070.400/0001-48
DO FORO

Clausula D6cima-Quarta: Fica eleito o Foro da sede da CONTRATANTE, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer quest6es oriundas

do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo com os termos do presente lnstrumento, ap6s lido e achado conforme, ambas as partes o assinam em 2(duas) vias de igual forma e teor na presen€a das testemunhas abaixo, extraindo-se as c6pias necess5rias a sua execu€ao, nos
termos previstos na legisla¢ao vigente.
Borborema, 03 de janeiro de 2022.

1. Testemunha:
CPF n9:

2. Testemunha:
Nome:
CPF n£:
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