
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DE SÃO FRANCISCO 

PR cFRUR~ 	Palákio Municipal JoséRodrigues do Nascimento 
MUNICIPAL DE 	Praça Antonio C. do Nascimento, N° 20 - Centro 

LAQOA DE S. FRANCISCO PI C N P. J: 01.612.584/0001-19 
úN~~ìp PROÓreézso  CEP: 64.258-000 - Lagoa de São Francisco 

C'ONTR.-1 "/'O, 1 -L',1'1 POR.'11?10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
RUI 7'I 1IPO DETERMINADO 

' ('oitlrafo TeínI ovário de Prestação de Serviços por Tenipo 
/)eIeI 111I1' u(10 , gl:ic,  eolrc xi Cul,chruin, de um lado o Município  de Lagoa de São 
Pr'(rr/CisCO/1'l, pes. a,llrríclic'al de direito público interno, estabelecida na Praço, 
'in1'lonio CO3,ao :(,Io A`osci»/enw rl" 20 — Centro em Lagoa de São Francisco/1'1, 
i17.Vc'1'ircl 17(7 C'A P.I n° 01.6 /2. 584/0001-19,  neste ato legalmente representada por 
ser, 1'/'e~/pito Municipal .Sr. !" ERIDIANO CARVALHO DE MELO, doran'anIe 
~ /ello,///rladoo CONTRA TI M7,` e do outro lado a Sr(a). ADRIANA SOUS 1 
REI? l:/R.A , brasileiro(a,i, sol/eira, atendente de, enfermagem, residente no 
i lo o k/O Cipó - Lagoa cio .S'ao Francisco -PI, portadora) da RG n° 2.706.544 
S1'1'1 e C.'.1'. f'' n° (.J26. 109.463-76, doravante denominada CONTRATADA, o 

/li c'lidu Crnl/J(cr(í(lO rios lermos do ar!. 37, 1X cia C. l e nas çlúusu/is e 

í '/.'Í (:..'l. t 1 I'/? 1,111,/R. ! - l)O (MIEM 

• 	 (.'onn.511, 11li o/? j;c'Io (/0 presente contraio a prestação dos serviç,Us 
co1110 ,1 l'lir\'L)I ,V7 E 1)i i,,V1»'!-,?:VIAGEM, junto cio CONTRATANTE, no Posto 
/ 	rríc4' 	'f) do 'Po vou lo .._ 'il)(5 deste Município. 

'í.. l l X(;'1.,». 	Ç; (:', ,1), I -,1)J JORNADA DE TRABALHO 

O(1 ('( )\ 11:1 Ï 1 DO(A) cumprirá uma jornada de trabalho de 40 

( 111;'I1.,1 7'1:'1? (;'1L71 ~; '•t - DA. I? EMUNERAÇAO 

1 ('<),\' IR 1 7'A  1 ). I perceberá mensalmente a remuneração 
qo/ Gl; /ente (1' 11111 ,'ll'c'lIO iuui1/!1. 

(''I,:11,.~1.IL,1 C)UA,R"11 - DA FONTE PAGADORA 

A r fllllliei :r.4'Jo cle (/1ue trata a cláusula anterior será paga coro 
r c~ c 11/'VO 1)rovê, lic'IlíOc (Ir) 1':1 f 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DE SÃO FRANCISCO 

PREFeITURA 	
Palácio Municipal José Rodrigues do Nascimento 

MUMCIPALDE 	 Praça Antonio C. do Nascimento N' 20 - Centro 
LÁ OADES.FRANCISCOPI CNPJ: 01.612,584/0001-19 

UNIAO PROORrsSO CEP.: 64.258-000 - Lagoa de São Francisco 

(711/1IS(114 Q1.'IA'Ti 1)0 PERíODO DE VJGÊNcL4 

O pro:() de e.veciiç'70 do contrato, será de doze meses, com inicio 
1)revisio pura 05/ 01 2015 e término em 3010612015.  

(7 .1 4 LISUILA SEXTA - DA RíkS CISÃO CONTRA TUA  

o preenle coiili aio poderá ser rescindido antes do seu lei iiiino 
por um/cresse de qualquer uma das partes. 

J'>AR/'ÍGRAH) ÚNICO. Esta contratação é em caráter temporário e 
excepcional, enquanto o Município realiza concurso público para o seu regular 

preenchimento de vgs, a fim (/C suprir cargos empregos ou/  unções essenciais 
('1 CO) lii)? uic/üde adniinistraii 'a, podendo, entretanto o mesmo ser prorrogado. 

01 o/mi enien ia au'imiinm sim cliii a ou imitei esse publico da CONTRATANTE.  

'S'11L11 SÉ7'I'\i.l -i)() PORO 

(111 pleno e comum acordo, o foro da cidade dc 
1 1/o fJ-PI.» iia /111/)) ir (J ocr ido porveniura oriunda do presente contraio. 

E, porrlcireni juslos e acordados, assinam o presente em vias' dc 
igual t.'or, 110 . prc://ç / dc elu,is lesleinunhas para que surta seus legais e 
/i// , /(//  ' 15' e/e itos. 

Lagoode' 	i Ti'aiicisco 	05 de janeiro de 2015 

2.' T1 .1 T li Ti 	 CONTRA ÉADO(A) 

lES TL'11L'íV1!A 5:  


