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CONTRATO N.º 068-A/2017  

PROCESSO Nº 79 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM 

O MUNICÍPIO DE IGUAPE E 

ANA ROSA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA  

(MONITOR VISITADOR DOMICILIAR ) 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 45.550.167/0001-64, com sede na Rua Adhemar de Barros , centro, nesta 

cidade de Iguape, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Senhor WILSON ALMEIDA LIMA , adiante denominado simplesmente CONTRATANTE 

com fundamento nos temos do Artigo 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, contrata por tempo determinado e para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público os serviços da empresa ANA 

ROSA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA 31981472800 –CNPJ 27.432.450/0001-

00,neste ato representada por ANA ROSA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA  titular 

da Cédula de Identidade RG n.º 12.182.252-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

319.814.728-00, residente á Rua Cap. Mario de Andrada Rollo n.º 209  –Iguape /SP , 

adiante denominado CONTRATADO, ficou justo e contratado, nos melhores temos de 

Direito, o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços para o Departamento Municipal de 

Assistência e Promoção Social – exercendo a atividade de MONITOR VISITADOR 

DOMICILIAR  - custeado pelo SCFV- Serviços de Conveniência e Fortalecimento de 

Vínculos do Governo Federal – , sendo o local de trabalho, designado pela Diretoria 

Municipal de Assistência e Promoção Social.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

A CONTRATANTE, pelos serviços prestados, pagará a CONTRATADO o valor mensal 

de R$ 800,00 (Oitocentos reais ), que serão pagos até o décimo dia útil subsequente ao 

vencido, deduzindo-se as verbas previstas em Lei e neste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DO SUPORTE FINANCEIRO 

 Os recursos financeiros necessários ao cumprimento das obrigações, objeto deste contrato, 

provirão da Dotação Orçamentária ficha nº404, consignada sob o código: Categoria 

Econômica – 3.3.90.39.05, Funcional Programática – 08.244.0026.2154, DR – 05.500.00;  
 

CLÁUSULA  QUARTA 
 

O CONTRATADO na execução dos serviços prestados observará o horário normal de 

expediente do CONTRATANTE, obrigando-se pela guarda, conservação e devolução de 

eventuais equipamentos recebidos para execução dos serviços, respeitando a carga horária 

mínima de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
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O prazo de execução do presente contrato será de 06 (seis) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 

  

 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Fica estipulada a multa contratual no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 

contrato, para aquele que descumprir quaisquer das cláusulas deste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O presente contrato não cria vínculos trabalhistas, sendo que a CONTRATANTE, não é 

responsável direta ou indiretamente para com o CONTRATADO, por quaisquer encargos 

trabalhistas, sociais, previdenciários ou de segurança pessoal, presente ou futuros em 

decorrência desta avença, bem como pela condução e alimentação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE oferecerá todas as condições necessárias ao 

bom andamento e desempenho dos serviços ora contratados, reservando-se no direito de, a 

qualquer tempo, fiscalizar o andamento destes, através de seus prepostos credenciados. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este contrato, se inexistir interesse 

público em sua manutenção, ficando a Administração isenta do pagamento de multa ou 

quaisquer eventuais cominações decorrentes da rescisão, bem no caso de inadimplemento 

das cláusulas e condições aqui avençadas, independentemente das medidas administrativas 

e/ou judiciais cabíveis. 
 

CLÁUSULA NONA 

Fica eleito o Foro da comarca de Iguape, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e/ou eventuais litígios oriundos do presente 

contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de 

igual teor, forma e efeitos. 
 

Iguape, 03 de Março  2017. 

 

 

 

__________________________                              ____________________________ 

            CONTRATADO(A)     CONTRATANTE 

   Ana Rosa Sanches Carneiro de Souza                            Wilson Almeida Lima 

 Prefeito 

 

                                 

 

Testemunhas 

 

 

1ª __________________________                        2ª____________________________       

 Nome                                                 Nome-  
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