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CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI E FRANCISCO NETO 

MARIANO. 

MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI, inscrito no CNPJ n° 01.612.594/0001-54, situado na Rua 

Izídio Batista de Figueredo, s/n, Bairro Cidade Nova em Morro Cabeça no Tempo-PI, por intermédio do seu 

representante legal, pelo Prefeito Municipal, JOSUÉ ALVES DA SILVA, residente e domiciliado em Morro 

Cabeça no Tempo-PI - CEP 64968-000, doravante denominado CONTRATANTE, e FRANCISCO NETO 

MARIANO, brasileiro, inscrito no CPF N° 143.452.928-24, residente na rua Antônio Pereira do Couto, s/n, 

cidade nova, Município de Morro Cabeça no Tempo- PI, doravante denominado CONTRATADO, têm justo e 

acordado celebrar o presente Contrato, com funcionamento no Art. 37 da CF/88, Lei Municipal 12/1997 e 

de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO: 

1.1 Contratação de pessoal para exercer os serviços de Motorista no centro COVID, vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Morro Cabeça no Tempo-PI. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 

2.1. O CONTRATADO executará o objeto do presente Contrato, pelo valor R$ 1.212,00 (mil e duzentos e 
doze reais) mensais, incididos os descontos legais. 

3. CLAUSULA TERCEIRA-DA FONTE DE RECURSOS: 

A despesa decorrente deste CONTRATO será empenhada, com recursos próprios do Município, recursos do 
FUS/FMS/ FPM/ COVID e outros previstos no Orçamento Anual e de acordo com a legislação vigente. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO 

4.1. O presente contrato terá vigência da data da assinatura até 30/06/2022. Podendo ser prorrogado, 
observando o excepcional interesse público. 

4.2. A vigência do contrato, prevista nesta cláusula fica condicionada a existência de créditos 
orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO: 

5.1- O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente no Banco do Brasil S.A. 

5.3 — O preço do contrato é irreajustável, salvo alterações supervenientes na legislação vigente e 
dependendo da repactuação entre CONTRATANTE E CONTRATADO. 

6. CLÁUSULA SEXTA-DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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A) - Compete ao CONTRATANTE: 

A.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; 

A.2 Efetuar o pagamento no prazo e forma estipulados no contrato; 

A.3 Oferecer apoio necessário para a execução dos serviços; 

A.4 A Secretaria Municipal de Saúde é a encarregada de acompanhar a execução dos serviços. 

B) - Compete ao CONTRATADO: 

B.1 Cumprir fielmente o contrato, nos termos e condições previstos: 

B.2 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que for solicitado pela CONTRATANTE: 

B.3 Manter durante a vigência do contrato todas as condições da aptidão para contratação junto à 
Administração Pública; 

B. 4 Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato; 

B. 5 Executar com excelência o serviço contratado. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

7.1- O descumprimento das obrigações e demais condições sujeitará o Contratado às seguintes sanções: 

I) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do 

CONTRATADO, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art. 87, da 
Lei nº 8.666/93 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% sobre o valor do Contrato caso se verifique atraso, má fé ou 
inexecução dos serviços; 

c) Rescisão; 

8. CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO: 

8.1 A CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial se o CONTRATADO inexecutar total ou parcialmente o que foi contratado, com o 
advento das consequências Contratuais e as previstas em Lei. 

8.2 Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas; 

b) O atraso injustificado na execução dos serviços; 

c) A paralisação dos serviços injustificadamente e sem prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
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d) A cessão ou transferência dos Serviços, total ou parcialmente; 

e) A reincidência nas multas previstas; 

f) O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designada pelo 
CONTRATANTE; 

8.3 O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por recomendação dos órgãos de controle, quanto 

a realização de procedimento especifico de contratação. 

8.4 Ocorrendo à rescisão Contratual, o contratado receberá somente os pagamentos devidos pela 

execução dos serviços até a data da referida rescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas. 

09. CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

09.1 A CONTRATANTE publicará extrato deste Contrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto 

em Lei. 

10. CLÁUSULA DECIMA - FORO: 

As partes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, ao fiel cumprimento do 
mesmo, e elegem o foro da cidade e Comarca de Avelino Lopes-PI, para dirimir as dúvidas e controvérsias 
do presente Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Testemunhas: 

Morro Cabeça No Tempo-PI, 03 de janeiro de 2022. 

tVESbÃI[VA 
Prefeita . uj icipal de Morro Cabeça no Tempo-PI 

f Contratante 

Ti 
FRANCISCO NETO MARIANO 

Contratado 
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