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CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N. 332/2017 
 

Termo de contrato temporário de prestação de serviços 
de AGENTE DE SAUDE - ENDEMIAS que fazem 
entre si o Município de Goiatuba/GO e 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

MUNICÍPIO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.º 01.814.099/0001-28, com sede administrativa localizada na 
PRAÇA JOSÉ NEVES S/N, SETOR OESTE, neste ato representado pelo SECRETÁRIO 
DE SAÚDE, ADECILDES DIAS ROCHA, brasileiro, casado, servidor público municipal, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 031.606.508-04, residente e domiciliado neste município sede, 
neste ato designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, ROSANA MARIA 
MEDEIROS SOUSA brasileira, casada, inscrito sob o nº de CPF: 784.766.741-04, residente 
de domiciliado na rua 1 COHAB Q 7 L 15, CEP: 75.600-000 – estado de Goiás, neste ato 
designado simplesmente CONTRATADO, tem entre si justo e avençado, e celebram este 
CONTRATO, decorrente do processo de contrato emergencial nº 182/2017. 
 
CONTRATANTE de um lado e CONTRATADA de outro, podendo ser denominadas em 
conjunto como “PARTES” e individualmente como “PARTE”, celebram o presente contrato 
temporário de prestação de Serviços de AGENTES DE SAÚDE - ENDEMIAS, por estarem 
de acordo com os seus termos. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviços, pela CONTRATADA, de 

VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
2.1. Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE deverá: 

a) fornecer todo o material, informações e suporte necessários para a prestação 
eficiente dos serviços, observando-se os prazos estipulados pela CONTRATADA;   

b) acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços executados pela CONTRATADA; e 
c) efetuar o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o estabelecido na 

cláusula sétima. 
 

2.2. A CONTRANTANTE exercerá a Fiscalização dos serviços com pessoal pertencente ao 
seu quadro de empregados ou contratados, mediante a designação de um responsável em até 
10 (dez) dias após a assinatura deste contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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3.1. A Contratada se compromete a: 
3.1.1. Executar os serviços de acordo com o objeto do presente contratado em consonância 
com a legislação aplicável; 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO 

4.1. O Contratado receberá pelo contrato firmado o valor equivalente  ao vencimento fixado 
para o cargo de AGENTE DE SAÚDE- ENDEMIAS nesta data, igual a R$ 1.014,00 (Mil e 
quatorze reais). 

4.2. Desta remuneração serão descontadas as contribuições sociais que couberem aos 
contratantes. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês, mediante depósito em 
conta bancária da CONTRATADA após o recebimento das faturas referente à execução dos 
serviços devidamente atestada pelo gestor do contrato, devendo ser apresentadas até o último 
dia útil de cada mês.  

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
6.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de  três meses, contados a partir de 01/10/2017 a 
31/10/2017, podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 24, inc. iv da Lei  nº 8666/1993. 
6.2. O presente contrato poderá ser reincidido pela conveniência da CONTRATANTE, a 
qualquer momento, sem qualquer justificativa para o mesmo; ou em virtude de homologação 
de processo seletivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DE TRABALHO 
7.1. A jornada de trabalho será de 8 horas diárias e 44  horas semanais, de conformidade com 
o expediente adotado pelo Município de Goiatuba. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 
8.1. O CONTRATADO será filiado ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos da 
emenda constitucional nº 20, de 15/12/1998, e da Lei Federal nº 9711/98, de 20/11/98, em 
combinação com a Lei Federal nº 9717/98, de 27/11/98, enquanto durar esta relação de 
trabalho, por força do presente Contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato tem 
seu valor estimado na ordem de R$ 3.050,00 (TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS). 
9.2. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE para o ano de 2017, sob o 
nº 04.0401.10.305.0245.1509.102.339036-30 e 04.0401.10.305.0245.1509.114.339036-30. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LOTAÇÃO 
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10.1. O CONTRATADO sujeitar-se-á a designação da lotação que lhe conferir a 
Administração Superior do Município CONTRATANTE, sob pena de constituir-se em causa 
de rescisão automática do presente contrato, por não atender a necessidade temporária de 
excepcional do interesse público e executará para o CONTRATANTE, os serviços que lhe 
forem determinados e a seu encargo, de acordo com as normas estabelecidas por este, 
respondendo civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas atribuições, 
conforme legislação vigente aplicável à matéria posta. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. O presente contrato deverá ser levado a registro perante o Egrégio Tribunal de Contas 
dos Municípios, para os fins de mister, nos termos da Legislação vigente aplicável à espécie. 
14.2. Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca 
deste município, Estado de Goiás em exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
E, por estarem justos e contratados, após lido e achados conforme, assinam o presente 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 
 

GOIATUBA, 01de OUTUBRO de 2017. 
 
 
 
 

ADECILDES DIAS ROCHA 
Secretário Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 
 
 

ROSANA MARIA MEDEIROS SOUSA 
CPF nº 784.766.741-04 

 
 
 
 Testemunhas: 1º.__________________________________________________ 
 
 
            2º.__________________________________________________ 


