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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

i SOVERNO MPAl

CNPJ: 0I.6I6.678/000I-66

DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICÍPIO DE JATOBÁ/MA, COMO
CONTRATANTE, E A SRA. TAINARA

SILVA OLIVEIRA, COMO

CONTRATADA, PARA OS FINS QUE SE

ESPECIFICAM.

Por este instrumento o Município de Jatobá, Estado do Maranhão, pessoa
jurídica de direito público, com sede no Centro Administrativo de Jatobá, situada à Praça de
Eventos Maria Rita, n° 351- centro - Jatobá/MA, neste ato, representada pela Exma. Sra.
Prefeita Municipal, Francisca Consuelo Lima da Silva, brasileira, casada, residente e
domiciliada à Praça São Francisco, n° s/n - Centro - Jatobá/MA, portadora do RG n° 724.484
SSP/MA, e CPF n° 400.864.963-87, doravante denominado contratante, e a Sra. Tainara Silva
Oliveira, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, s/n - Jatobá/MA,
portadora do RG n° 044248402012-3 SSP/MA, e CPF n" 610.284.063-12, doravante
denominado contratado, resolvem celebrar o presente contrato de acordo com as cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A Contratada obriga-se a prestar serviços para o Contratante, exercendo as funções de
Fiscalizadora, Fiscalização da Vigilância Sanitária no Combate ao Covid-19, incumbindo-se
das atribuições indicadas e obedecendo as ordens e determinações do Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPÉCIE E PRAZO:

O presente contrato é feito por um prazo determinado de 04 (quatro) meses,
iniciando-se no dia 04 de maio de 2020 e encerrando-se de pleno direito no dia 04 de setembro
de 2020, sem qualquer indenização trabalhista.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SALÁRIO

As partes acertam, neste ato, que o salário contratado será pago por mês, ao preço
ajustado de um salário mínimo vigente.

CLÁUSULA OUARTA - LOTAÇÃO

A Contratada prestará os serviços contratado na Secretaria Municipal de Saúde,
localizada na Praça São Francisco - Centro - Jatobá/MA. Subordinado à Secretaria Mimicipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N" 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n' 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-maíl: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ: 01.616.678/0001-66

GOVEINO lUIICIIIU

DEPARTAMENTO PESSOAL

de Saúde, podendo ser transferido para qualquer outro local, por interesse da Contratante, sem
que isto lhe dê direito a quaisquer acréscimos salarial ou outras vantagens de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

a - Ao Contratante dar-se-á o direito de promover os recolhimentos oriundos de
impostos, conforme lei;

b - Este contrato será rescindido de pleno direito, sem qualquer indenização das
partes, se renovado, far-se-á na forma da lei em vigor.

CLÁUSULA SEXTA-DO FORO

Os partícipes do presente contrato elegem o foro da cidade de Colinas/MA, para
dirimir quaisquer controvérsias, oriundas do presente instrumento contratual, remmciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Estando assim as partes de comum acordo, firma-se, pois o presente contrato, que terá
03 (três) vias de igual teor, que serão subscritas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Jatobá/MA, 04 de maio de 2020.

CONTRATANTE:

Francisca ConsueloLima da Silva

Prefeita Municipal

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Tainara Silva Oliveira

Contratada

RG:_

RG:

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N» 351A - CENTRO - JATOBA-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-mail: pinjatoba_ma(gyahoo.coin.br
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICÍPIO DE JATOBÁ/MA, COMO
CONTRATANTE, E A SRA. TAINARA

SILVA OLIVEIRA, COMO

CONTRATADA, PARA OS FINS QUE SE

ESPECIFICAM.

Por este instrumento o Município de Jatobá, Estado do Maranhão, pessoa

jurídica de direito público, com sede no Centro Administrativo de Jatobá, situada à Praça de
Eventos Maria Rita, n° 351- centro - Jatobá/MA, neste ato, representada pela Exma. Sra.
Prefeita Municipal, Francisca Consuelo Lima da Silva, brasileira, casada, residente e
domiciliada à Praça São Francisco, n° s/n - Centro - Jatobá/MA, portadora do RG n° 724.484
SSP/MA, e CPF n" 400.864.963-87, doravante denominado contratante, e a Sra. Tainara Silva
Oliveira, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, s/n - Jatobá/MA,
portadora do RG n° 044248402012-3 SSP/MA, e CPF n° 610.284.063-12, doravante
denominado contratado, resolvem celebrar o presente contrato de acordo com as cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A Contratada obriga-se a prestar serviços para o Contratante, exercendo as funções de
Fiscalizadora, Fiscalização da Vigilância Sanitária no Combate ao Covid-19, incumbindo-se
das atribuições indicadas e obedecendo as ordens e determinações do Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPÉCIE E PRAZO:

O presente contrato é feito por um prazo determinado de 04 (quatro) meses,
iniciando-se no dia 04 de maio de 2020 e encerrando-se de pleno direito no dia 04 de setembro
de 2020. sem qualquer indenização trabalhista.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SALÁRIO

As partes acertam, neste ato, que o salário contratado será pago por mês, ao preço
ajustado de um salário mínimo vigente.

CLÁUSULA OUARTA - LOTAÇÃO

A Contratada prestará os serviços contratado na Secretaria Municipal de Saúde,
localizada na Praça São Francisco - Centro - Jatobá/MA. Subordinado à Secretaria Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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de Saúde, podendo ser transferido para qualquer outro local, por interesse da Contratante, sem
que isto lhe dê direito a quaisquer acréscimos salarial ou outras vantagens de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

a - Ao Contratante dar-se-á o direito de promover os recolhimentos oriundos de
impostos, conforme lei;

b - Este contrato será rescindido de pleno direito, sem qualquer indenização das
partes, se renovado, far-se-á na forma da lei em vigor.

CLÁUSULA SEXTA-DO FORO

Os partícipes do presente contrato elegem o foro da cidade de Colinas/MA, para
dirimir quaisquer controvérsias, oriundas do presente instrumento contratual, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Estando assim as partes de comum acordo, firma-se, pois o presente contrato, que terá
03 (três) vias de igual teor, que serão subscritas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Jatobá/MA, 04 de maio de 2020.

CONTRATANTE:

Francisca Consumo Lima da Silva

Prefeita Municipal

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Tainara Silva Oliveira

Contratada

RG:_

RG:

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br




