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CONTRATO Nº 057/2017 
Instrumento particular de contrato que entre si fazem de 
um lado, como CONTRATANTE, o FUNDO MUNICIPAL 
DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, Estado do 
Tocantins e de outro, como CONTRATADA, JOSILEI 
CARDOSO BARBOSA EVANGELISTA, de acordo com 
as cláusulas e condições seguintes: 
Cláusula Primeira – partes e fundamentos 
1 – CONTRATANTE – Fundo Municipal de Saúde de 
Porto Alegre do Tocantins, Estado do Tocantins, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.847.777/0001-02, situada 
na Rua 07, Setor Alto da Gloria, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE, neste ato 
representado neste ato representado por seu gestor 
Valentim Cardoso Araújo Neto, brasileiro, solteiro, no 
exercício do cargo de Secretário Municipal de Saúde, 
portador do CPF 625.782.941-00 e RG 34424 SSP/TO, 
residente e domiciliada nesta cidade, designada 
CONTRATANTE: 
2 – CONTRATADA – JOSILEI CARDOSO BARBOSA 
EVANGELISTA, portadora do CPF 982.218.251-15, RG 
706.437 SSP/TO, residente e domiciliada na Rua 11, 
quadra 13 lote 05, Porto Alegre do Tocantins - TO, 
doravante denominado simplesmente CONTRATADA. 
3 – FUNDAMENTO – O presente contrato público de 
prestação de serviços é firmado nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
4 – LOCAL E DATA – Lavrado e assinado no Fundo 
Municipal de Saúde de Porto Alegre do Tocantins – TO, 
aos 21 dias do mês de novembro de 2017. 
Cláusula Segunda – objeto da contrata: 

Constitui objeto do presente contrato a Contratação de 
Serviços de motorista, para Trabalhar Junto ao Fundo 
Municipal de Saúde no município de Porto Alegre do 
Tocantins, com carga horária de 40 horas semanais.  
Cláusula Terceira – condições de execução: 
1 – A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços 
segundo as normas legais aplicáveis à espécie e nos 
prazos fixados em leis e regulamentos; 
2 – Para se tornar obrigatória à cláusula anterior o 
CONTRATANTE obriga-se a colocar a disposição da 
CONTRATADA, com prazo suficiente, todos os 
materiais e elementos indispensáveis ao cumprimento 
do objeto do presente contrato, em estrito cumprimento 
deste contrato, correrão inteiramente a conta da 
CONTRATANTE. 
Cláusula Quarta – preços e condições de 
pagamento: 
1 – O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos 
serviços objeto deste contrato, a importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais, 
incluso na folha de pagamento. Todo ultimo dia do mês 
de vencimento, conforme dias trabalhados, a serem 
lançados na folha de pagamento com desconto de 
INSS. 
Cláusula Sexta – da responsabilidade: 
1 - Este contrato considera-se á automaticamente 
rescindido por inadimplemento contratual, obrigando-se 
a parte infratora ao pagamento de multa igual a 02% 
(dois por cento) do seu valor. 
Por mútuo consentimento e mediante expressa 
manifestação de interesse, com antecedência de 30 
(trinta) dias, no mínimo, este contrato poderá ser 
rescindido. 
Cláusula Sétima – da vigência: 
Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura 
e cessará seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2017. 
Cláusula Oitava – do foro: 
Para a solução das questões decorrentes deste contrato 
ou de sua execução, elegem as partes o Foro da cidade 
de Almas – TO, sendo dispensada qualquer outra por 
mais privilegiada que seja. 
E, por estarem assim, justos e contratados, mandaram 
imprimir o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e para o mesmo fim, que assinam juntamente com 
duas testemunhas civilmente capazes. 
 
Porto Alegre do Tocantins, 21 de novembro de 2017. 
Contratante: FMS de Porto Alegre do Tocantins 
                      CNPJ 11.847.777/0001-02 
    VALENTIM CARDOSO ARAUJO NETO 
 
Contratada: Josilei Cardoso Barbosa Evangelista  
                       CPF 982.218.251-15 
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