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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 85/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. PABLO
MARCELINO DA CRUZ.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG
n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr PABLO
MARCELINO DA CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF n° 034.131.78105 e RG nº 895.412 - SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Tocantins,
Rua 03, centro, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente como
CONTRATADO, nos termos da Lei Municipal nº 231/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse
público é a prestação de serviços para exercer a função de MOTORISTA, a
ser desempenhada junto a Secretaria Municipal da Assistência Social, com
uma jornada diária de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Motorista concursado em exercício do cargo de provimento efetivo para
atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 7.983,36 (sete mil, novecentos e
oitenta e três reais e trinta e seis centavos), que será pago mensalmente, em 06
(seis) parcelas mensais no valor de R$ 1.330,60 (um mil, trezentos e trinta reais
e sessenta centavos), em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 180 (cento e oitenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de junho de 2019 e
findando-se em 31 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
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OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
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de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO (A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.

jornada diária de 08(oito) horas, reservado os sábados e domingos para o descanso
semanal remunerado.
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CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 03 de Junho de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
PABLO MARCELINO DA CRUZ
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 91/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. JORGE
SIQUEIRA DOS ANJOS.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr
JORGE SIQUEIRA DOS ANJOS, brasileiro, solteiro, portador do CPF n°
340.933.971-04 e RG nº 2.171.333 2ª Via - SSP/GO, residente e domiciliado
na Rua Mirador, centro, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADO, nos termos da Lei Municipal nº 231/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais,
a ser desempenhada junto a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, com uma

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Auxiliar
de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4.632,87(quatro mil, e seiscentos
e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), que será pago mensalmente, em
4 (meses) e 20 (dias) parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 643,87
(seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e as demais no valor
de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 140 (cento e quarenta)
dias, a contar de 12 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de dezembro de 2019,
prorrogável conforme a demanda da Administração Pública. Fica ressalvado
que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de vigência caso
dado posse aos concursados classificados para o referido cargo ou por interesse
da Administração pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
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financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 12 de Agosto de 2019.
Helisnatan soares cruz
Contratante
JORGE SIQUEIRA DOS ANJOS
Contratado

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 112/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. ELIZANGELA
COELHO FERNANDES.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
ELIZANGELA COELHO FERNANDES, brasileira, solteira, portadora do CPF
n° 969.912.161-00 e RG nº 320.074 - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua
Sousa Porto, s/n°, centro, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais,
a ser desempenhada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, com
uma jornada diária de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Auxiliar
de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4.990.00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
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CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinqüenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de Agosto de 2019 e
findando-se em 30 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que

04

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TUPIRAMA

produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
Helisnatan soares cruz
Contratante
ELIZANGELA COELHO FERNANDES
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 113/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. KELIANY
COSTA DOS SANTOS.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª KELIANY
COSTA DOS SANTOS, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 046.093.62120 e RG nº 1.276.518 - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua 03, s/n°, Setor
Novo Horizonte, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente como
CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, a
ser desempenhada junto a Secretaria Municipal Saúde, com uma jornada diária
de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o descanso semanal
remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Auxiliar
de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinqüenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de agosto de 2019 e
findando-se em 30 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
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DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
Helisnatan soares cruz
Contratante
KELIANY COSTA DOS SANTOS
Contratada
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 115/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. PEDRO
RODRIGUES DA SILVA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG
n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr PEDRO
RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF: 729.176.10182 e RG nº 698.980 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Agustinho
Cruz Sousa, s/n°, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente como
CONTRATADO, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais,
a ser desempenhada junto a Secretaria Municipal da Saúde, com uma jornada
diária de 08(oito) horas, reservado os sábados e domingos para o descanso
semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Auxiliar
de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
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do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
PEDRO RODRIGUES DA SILVA
Contratado

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinqüenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de agosto de 2019
e findando-se em 30 de agosto de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 118/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. NATANAEL
FERREIRA DOS SANTOS.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr NATANAEL
FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF n°
035.547.121-32 e RG nº 5.352.807 - SSP/GO, residente e domiciliado na Fazenda
Vista Alegre, zona rural de Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADO, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais,
a ser desempenhada junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com
uma jornada diária de 08(oito) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
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Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Auxiliar
de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
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direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SORES CRUZ
Contratante
NATANAEL FERREIRA DOS SANTOS
Contratado

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinquenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de agosto de 2019 e
findando-se em 30 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 119/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. JOÃO BATISTA
ALENCAR DOS REIS.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG
n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr JOÃO
BATISTA ALENCAR DO REIS, brasileiro, casado, portador do CPF/MF n°
061.486.301-50 e RG nº 1.086.356. - SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida
Doca Alencar, nº 19, Centro, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADO, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, a
ser desempenhada junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura
e Mineração, com uma jornada diária de 08(oito) horas, reservado os sábados e
domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Auxiliar
de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinqüenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de agosto de 2019 e
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findando-se em 30 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SORES CRUZ
Contratante
JOÃO BATISTA ALENCAR DOS REIS
Contratado
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 122/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. QUENIA
MARIA CRAVEIRA DIAS.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
QUENIA MARIA CRAVEIRA DIAS, brasileira, solteira, portadora do CPF n°
029.942.871-02 e RG nº 320.058 - SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida
Agustinho Cruz Souza, s/n°, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais
na Escola Municipal Maria José Alves Miranda, a ser desempenhada junto a
Secretaria Municipal da Educação, com uma jornada diária de 08 (oito) horas,
reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Merendeira concursada em exercício do cargo de provimento efetivo para
atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$4,990,00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinqüenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de agosto de 2019 e
findando-se em 30 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
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de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
QUENIA MARIA CRAVEIRA DIAS
Contratada
CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 123/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. DOMINGOS
DE JESUS FONTINELES.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª DOMINGOS
DE JESUS FONTINELES, brasileiro, casado, portador do CPF n° 007.691.25310 e RG nº 22180682002-8 - SSP/MA, residente e domiciliado na Rua 02, s/
n°, Setor Novo Horizonte, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais
na Escola Maria José Alves Miranda, a ser desempenhada junto a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com uma jornada diária de 08 (oito) horas,

Ano III - Nº 228 - SEGUNDA - FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2019
reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de
não haver Auxiliar de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de
provimento efetivo para atender a demanda do Munícipio.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinquenta
dias), iniciando-se com efeitos a contar de 01 de agosto de 2019 e findando-se
em 30 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração
Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes
do prazo de vigência caso dado posse aos concursados classificados para o
referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
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execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
DOMINGOS DE JESUS FONTINELES
Contratado

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 127/2019.
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. GENIVÂNIA
ABREU BATISTA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª GENIVÂNIA
ABREU BATISTA, brasileira, casada, portadora do CPF n031.605.831-98 e RG
nº 689.298 - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Agostinho Soares Cruz,
s/nº, Setor Serrinha Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente como
CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais,
a ser desempenhada junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com uma
jornada diária de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de
não haver Auxiliar de Serviços Gerais concursada em exercício do cargo de
provimento efetivo para atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4,990.00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
no valor de R$ - 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente
do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
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O prazo para execução do objeto contratual é de 10 (cento e cinqüenta
dias), iniciando-se com efeitos retroativos a contar de 01 de agosto de 2019 e
findando-se em 30 de dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda
da Administração Pública. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá
ser encerrado antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados
classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
GENIVÂNIA ABREU BATISTA
Contratada
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 128/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. DEUZIRENE
FARIAS DE SOUSA.

O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
DEUZIRENE FARIAS DE SOUSA, brasileira, casada, portadora do CPF n°
008.314.731-42 e RG nº 345.873 2ª via - SSP/TO, residente e domiciliado na
Avenida Tocantins, s/n°, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais
na Creche Municipal Anaídes Miranda, a ser desempenhada junto a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com uma jornada diária de 08 (oito) horas,
reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de
não haver Auxiliar de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de
provimento efetivo para atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4,990.00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais, e cinquenta), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas
mensais no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), em moeda
corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 dias (cento
e cinqüenta), iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública .
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
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de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Dezembro de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
DEUZIRENE FARIAS DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 129/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. CRISTYANNE
FERREIRA FARIAS.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
CRISTYANNE FERREIRA FARIAS, brasileira, solteira, portadora do CPF n°
031.609.441-23, RG nº 688.710 - SSP/TO, residente e domiciliada na Avenida
Doca Alencar, n° 15, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços de Professora na Creche Municipal “Anaídes Brito
Miranda”, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com uma
jornada de trabalho de 26 (vinte e seis) horas mensais, reservado os sábados e
domingos para o descanso semanal remunerado.
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CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Professor concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 8.312,26 (oito mil, trezentos e
doze reais, e vinte e seis centavos) que será pago mensalmente, em 05 (cinco)
parcelas mensais, sendo valor de R$ 1.662,52 (mil seiscentos e sessenta e dois
reais e cinquenta e dois centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinqüenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 3 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
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O CONTRATADO (A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
CRISTYANNE FERREIRA FARIAS
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 130/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. MICHELY
RIOS DA SILVA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª MICHELY
RIOS DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 039.039.601-01 e RG
nº 689.578 - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua 01, s/n, Tupirama – TO,
neste ato denominado simplesmente como CONTRATADA, nos termos da Lei
Municipal nº 233/2019, observadas as normas de direito público e de direito
administrativo, o que mutuamente aceitam e outorgam, mediante as seguintes
cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços de Professor 30 horas na Creche Municipal “Anaídes
Brito Miranda”, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com uma
jornada mensal de 26 (vinte e seis) horas, reservado os sábados e domingos para
o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Professor
Nível Superior concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 8.312,26 (oito mil, trezentos e
doze reais e vinte e seis centavos) que será pago mensalmente, em 05 (cinco)
parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.662,52 (mil seiscentos e sessenta e
dois reais e cinquenta e dois centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de Agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
Michely Rios da Silva
Contratada
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 131/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. THAINARA
MONTEIRO DOS SANTOS.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
THAINARA MONTEIRO DOS SANTOS, brasileira, solteira, portadora do
CPF n° 031.155.951-40 e RG nº 942.881 - SSP/TO, residente e domiciliado
na Avenida Tocantins, n° 02, Setor Novo Horizonte, Tupirama – TO, neste
ato denominado simplesmente como CONTRATADA, nos termos da Lei
Municipal nº 233/2019, observadas as normas de direito público e de direito
administrativo, o que mutuamente aceitam e outorgam, mediante as seguintes
cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços de Professora na Creche Municipal “Anaídes Brito
Miranda”, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com uma
jornada de trabalho de 26 (vinte e seis) horas mensais, reservado os sábados e
domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Professor concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 8,312.26 (oito mil, trezentos e
doze reais e vinte e seis centavos) que será pago mensalmente, em 05 (cinco)
parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.662,52 (mil seiscentos e sessenta e
dois reais e cinquenta e dois centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – Disponibilizar
todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
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O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

descanso semanal remunerado.

O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.

Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4.990.00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais,), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
sendo a primeira no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), em
moeda corrente do país.

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de dezembro de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
THAINARA MONTEIRO DOS SANTOS
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 132/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. DULCE
BEZERRA DOURADO.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª DULCE
BEZERRA DOURADO, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 295.39293120 e RG nº 2.254.415 - SSP/GO, residente e domiciliado na Chácara das
Baianas, zona rural de Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse
público é a prestação de serviços para exercer a função de Monitor Escolar, a
ser desempenhada junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com
uma jornada diária de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o
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CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Monitor Escolar concursado em exercício do cargo de provimento efetivo
para atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
(A) – Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o
prazo de vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho
dos trabalhos realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
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O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de dezembro de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
DULCE BEZERRA DOURADO
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 133/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. FLORACY
FALCÃO DE BRITO.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
FLORACY FALCÃO DE BRITO, portadora do CPF N° 672.638.522-68 e RG
nº 1.086.367 - SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Jakarandá, s/n°,
Setor Novo Horizonte, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de MONITOR ESCOLAR a
ser desempenhada junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com
uma jornada diária de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Monitor Escolar concursado em exercício do cargo de provimento efetivo
para atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4.990.00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
sendo no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), em moeda
corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (centos e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 3 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama –TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
FLORACY FALCÃO DE BRITO
Contratada
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 134/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. ANA LUIZA
FERNANDES DE SOUZA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG
n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª ANA
LUIZA FERNANDES DE SOUZA, brasileira, casada, portadora do CPF n°
972.950.861-53 e RG nº 1.875.079 - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua
Jardel Barbosa Lima, n° 729, Guaraí – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Monitor Escolar na Escola
Municipal Maria José Alves Miranda, a ser desempenhada junto a Secretaria
Municipal da Educação e Cultura, com uma jornada diária de 08 (oito) horas,
reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Monitor Escolar concursado em exercício do cargo de provimento efetivo
para atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4.990.00 (quatro mil, e novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
sendo no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda
corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinqüenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
(A) – Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o
prazo de vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho
dos trabalhos realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
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O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
ANA LUIZA FERNANDES DE SOUZA
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 135/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. JAQUELINI
MOURA DA SILVA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª JAQUELINI
MOURA DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 028.762.85150 e RG nº 943.204 2ª via - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Jardel
Barbosa Lima, n° 729, Guaraí – TO, neste ato denominado simplesmente como
CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Monitor Escolar na Escola
Municipal Maria José Alves Minrada, a ser desempenhada junto a Secretaria
Municipal da Educação e Cultura, com uma jornada diária de 08 (oito) horas,
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reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Monitor Escolar concursado em exercício do cargo de provimento efetivo
para atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4.990.00 (quatro mil, novecentos e
noventa ) que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais, sendo no
valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinqüenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
(A) – Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o
prazo de vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho
dos trabalhos realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
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O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
JAQUELINI MOURA DA SILVA
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 136/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª SHEILE BRITO
SOARES.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª SHEILE
BRITO SOARES, brasileira, divorciada, portadora do CPF n° 028.865.321-18
e RG nº 1.132.120 - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua 04, s/n, centro,
Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente como CONTRATADA, nos
termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as normas de direito público
e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam e outorgam, mediante as
seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços para exercer a função de Agente de Vigilância Sanitária,
junto a Secretaria Municipal de Saúde, com uma jornada diária de 08(oito)
horas, reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Agente de Vigilância Sanitária concursado em exercício do cargo de
provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 5.911.70 (cinco mil, novecentos
e onze reais e setenta centavos), que será pago mensalmente, em 05 (cinco)
parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.182,34 (mil e cento e oitenta e dois
reais e setenta centavos), em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
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Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinqüenta
dias), iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de dezembro de
2019 prorrogável conforme a demanda da Administração Pública. Fica ressalvado
que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de vigência caso
dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
(A) – Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o
prazo de vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho
dos trabalhos realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
SHEILE BRITO SOARES
Contratada
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 138/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. ISABEL
MARIA MONTEIRO DE SOUSA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
ISABEL MARIA MONTEIRO DE SOUSA, brasileira, casada, portadora do
CPF n° 000.128.251-40 e RG nº 82416197-1 SSP/MA, residente e domiciliada
na Avenida Tocantins - Chácara, Tupirama. – TO, neste ato denominado
simplesmente como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019,
observadas as normas de direito público e de direito administrativo, o que
mutuamente aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais
e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços de Professor 30 horas, na Escola de Tempo Integral Maria
José Alves Miranda, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com
uma jornada diária de 06 (seis) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Professor concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 9,566,50 (nove mil, quinhentos
e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos) que será pago mensalmente, em
05 (cinco) parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.913,30 (mil novecentos e
trezes reais e trinta centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE:
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinqüenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
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Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
ISABEL MARIA MONTEIRO DE SOUSA
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 139/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. IVANETE
NUNES LEITE.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª IVANETE
NUNES LEITE, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 029.569.561-75 e RG
nº 689.591 - SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Abel Silva s/n, Tupirama –
TO, neste ato denominado simplesmente como CONTRATADA, nos termos da
Lei Municipal nº 233/2019, observadas as normas de direito público e de direito
administrativo, o que mutuamente aceitam e outorgam, mediante as seguintes
cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços de Professor 30 horas, na Escola de Tempo Integral Maria
José Alves Miranda, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com
uma jornada diária de 06 (seis) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Professor concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 9,566,50 (nove mil, quinhentos
e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos) que será pago mensalmente, em 05
(cinco) parcelas mensais, no valor de R$ 1.913,30 (mil novecentos e treze reais
e trinta centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
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Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.

O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
IVANETE NUNES LEITE
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 141/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. ZULEIDE
MENDES MATOS PINHEIRO.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e
RG n° 474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª
ZULEIDE MENDES MATOS PINHEIRO, brasileira, casada, portador do
CPF n° 628.664.511-04, RG nº 112.930 2ª via SSP/TO, residente e domiciliada
na Avenida Tocantins, n° 23, centro, Tupirama – TO, neste ato denominado
simplesmente como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019,
observadas as normas de direito público e de direito administrativo, o que
mutuamente aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços de Professor 30 horas, na Escola de Tempo Integral Maria
José Alves Miranda, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com
uma jornada diária de 06 (seis) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Professor concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 9,566,50 (dez mil, quinhentos
e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos) que será pago mensalmente, em
05 (cinco) parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.913,30 (mil novecentos e
trezes reais e trinta centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA SETIMA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 1 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
ZULEIDE MENDES MATOS PINHEIRO
Contratado
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 142/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. RITA ALVES
RODRIGUES.

O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. SEBASTIÃO DE
LIMA OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do CPF: 084.959.711-00 e RG n°
251.804 2ª Via SSP/TO, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª RITA
ALVES RODRIGUES, brasileira, casada, portadora do CPF n° 691.570.57168 e RG nº 38.877 2ª VIA- SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Eduarda
Siqueira, s/nº, centro, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços de Professor 30 horas, na Escola de Tempo Integral Maria
José Alves Miranda, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com
uma jornada diária de 06 (seis) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Professor concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 9,566.50 (nove mil,quinhentos
sessenta e seis e cinqüenta centavos) que será pago mensalmente, em 05 (cinco)
parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.913,30 (mil novecentos e treze reais
e trinta centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
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Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
RITA ALVES RODRIGUES
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 143/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. YNAYAN
FABRYNE BARBOSA BRITO.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª YNAYAN
FABRYNE BARBOSA BRITO, brasileira, solteira, portadora do CPF n°
003.068.922-86 e RG nº 5870142 SSP/PA, residente e domiciliada na Rua
João Alves Cunha, s/n, Tupirama. – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas
as normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente
aceitam e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços de Professor 30 horas, na Escola de Tempo Integral Maria
José Alves Miranda, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, com
uma jornada diária de 06 (seis) horas, reservado os sábados e domingos para o
descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
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FORMA DE FORNECIMENTO:

exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.

Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Professor concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$9,566.50 (Nove mil e quinhentos
e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos) que será pago mensalmente, em
05 (cinco) parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.913,30 (mil novecentos e
treze reais e trinta centavos) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinqüenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA SETIMA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
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CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
YNAYAN FABRYNE BARBOSA BRITO
Contratada

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 144/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e a Srª. RAQUEL DE
OLIVEIRA ROCHA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e a Srª RAQUEL
DE OLIVEIRA ROCHA, brasileira, casada, portadora do CPF n° 891.763.911-91
e RG nº 3.622.846 - SSP/GO, residente e domiciliado na Avenida Tocantins, s/n°,
Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente como CONTRATADA, nos
termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as normas de direito público
e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam e outorgam, mediante as
seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, a
ser desempenhada junto a Secretaria Municipal da Educação, com uma jornada
diária de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o descanso
semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Merendeira concursada em exercício do cargo de provimento efetivo para
atender a demanda do Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4,990.00 (quatro mil, novecentos
e noventa e nove reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas
mensais, sendo a primeira no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
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O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinquenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
RAQUEL DE OLIVEIRA ROCHA
Contratada
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CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 145/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam
a Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. JOÃO DE
LIMA ROCHA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr JOÃO DE
LIMA ROCHA, brasileiro, casado, portador do CPF n° 926.703.183-04 e RG nº
1.224.756- SSP/MA, residente e domiciliado na Avenida Jacarandá, Quadra 04,
Lote 02, s/n°, Setor Serrinha, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADO, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público
é a prestação de serviços para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, a
ser desempenhada junto a Escola de Tempo Integral Maria José Alves Miranda,
com uma jornada diária de 08(oito) horas, reservado os sábados e domingos para
o descanso semanal remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado
e em caráter de excepcional interesse público, em função de não haver Auxiliar
de Serviços Gerais concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 4,990,00 (quatro mil, e novecentos
e noventa reais), que será pago mensalmente, em 05 (cinco) parcelas mensais,
sendo a primeira no valor de no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e
oito reais) em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinqüenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019, prorrogável conforme a demanda da Administração Pública.
Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado antes do prazo de
vigência caso dado posse aos concursados classificados para o referido cargo.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
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os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
JOÃO DE LIMA ROCHA
Contratado

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 146/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. ANTÔNIO LUIZ
BEZERRA DE FIGUEIREDO.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr. ANTÔNIO
LUIZ BEZERRA DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, portador do CPF/MF
n° 577.520.521-91 e RG nº 007.058 - 2ª Via - SSP/SP, residente e domiciliado
na Rua Eudete Luzivan Alameda, n° 482, Setor Aeroporto, Pedro Afonso – TO,
neste ato denominado simplesmente como CONTRATADO, nos termos da Lei
Municipal nº 215/2018, observadas as normas de direito público e de direito
administrativo, o que mutuamente aceitam e outorgam, mediante as seguintes
cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços para exercer a função de Motorista, a ser desempenhada
junto a Secretaria Municipal de Saúde, com uma jornada diária de 08 (oito)
horas, reservado os sábados e domingos para o descanso semanal remunerado.
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Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Motorista concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADO o valor bruto de R$ 6.650.03 (seis mil, seiscentos
cinqüenta reais e três centavos), que será pago mensalmente, em 05 (cinco)
parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.330,03 (mil, trezentos e trinta reais e
três centavos), em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e
cinqüenta) dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado
antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados classificados para
o referido cargo ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido,
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
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O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 01 de Agosto de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
ANTÔNIO LUIZ BEZERRA DE FIGUEIREDO
Contratado

CONTRATO ESPECIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO Nº 147/2019
Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a
Prefeitura Municipal de Tupirama, e o Sr. DEUSILDO
SOUSA ROCHA.
O Município de Tupirama – TO, pessoa jurídica de direito
público CNPJ n° 01.613.619/0001-34, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE representada pelo seu atual Prefeito, Sr. HELISNATAN
SOARES CRUZ, brasileiro, casado, portador do CPF: 183.590.271-53 e RG n°
474.054 SSP/DF, residente e domiciliado em Tupirama – TO, e o Sr. DEUSILDO
SOUSA ROCHA, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF n° 592.080.071-20
e RG nº 054.661 - 2ª Via - SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Antônio
Alencar Leão, s/n°, Centro, Tupirama – TO, neste ato denominado simplesmente
como CONTRATADO, nos termos da Lei Municipal nº 233/2019, observadas as
normas de direito público e de direito administrativo, o que mutuamente aceitam
e outorgam, mediante as seguintes cláusulas essenciais e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é
a prestação de serviços para exercer a função de Motorista, a ser desempenhada
junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com uma jornada diária
de 08 (oito) horas, reservado os sábados e domingos para o descanso semanal
remunerado.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A
FORMA DE FORNECIMENTO:
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado e em caráter de excepcional interesse público, em função de não
haver Motorista concursado em exercício do cargo de provimento efetivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADO o valor bruto de R$ 6.650.03 (seis mil, seiscentos
e cinqüenta reais, e três centavos), que será pago mensalmente, em 05 (cinco)
parcelas mensais, sendo no valor de R$ 1.330,60 (um mil, trezentos e trinta reais
e sessenta centavos), em moeda corrente do país.
CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
O servidor acima supracitado fará jus aos mesmos reajustes gerais
anuais concedidos aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
do Município.
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O custeio do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação
orçamentária _________________________________________ constantes no
Orçamento Municipal em execução.

Ano III - Nº 228 - SEGUNDA - FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2019
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo para execução do objeto contratual é de 150 (cento e cinqüenta
) meses dias, iniciando-se em 01 de agosto de 2019 e findando-se em 30 de
dezembro de 2019. Fica ressalvado que, o presente contrato poderá ser encerrado
antes do prazo de vigência caso dado posse aos concursados classificados para
o referido cargo ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Presente instrumento considerar – se – á rescindido de pleno direito ao
término de sua vigência, ou de sua eventual prorrogação, ou pelo descumprimento
das obrigações aqui pactuadas, bem como se o Contrato for extinto ou rescindido,
ou por interesse da Administração Pública.
CLAUSULA NONA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS
MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A)
– Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo de
vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos
realizados.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE –
Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO(A) tem direito a gratificação natalina e férias
proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências
de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros
os seus serviços ora contratados.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido pela Administração
do CONTRATANTE, desde que esteja nos moldes exigidos por este contrato,
não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, dentro
dos limites estabelecidos neste instrumento.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere modificar o
presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do
contrato; e, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômicofinanceiras sem prévia concordância do CONTRATADO(A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas
justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver
modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e
quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente
contrato, por acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação
do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários
e, quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de
circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma
financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de serviços.
O CONTRATADO(A) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços.
O CONTRATADO (A) fica obrigado a manter, durante toda a
execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao
exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos
servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira
direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com exceção
a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as
partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as
partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo
a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Afonso – TO, para dirimir
quaisquer pendências resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Tupirama -TO, 11 de Fevereiro de 2019.
HELISNATAN SOARES CRUZ
Contratante
DEUSILDO SOUSA ROCHA
Contratado

