
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA 

PREFEITURA 	

MUNICIPAL DA LAGOA DE SÃO FRANCISCO 
Palácio Municipal José Rodngues do Nascimento 

M Praça Antonio C. do Nascimento N 20 - Centro LAGOA  S.  	01.612.5841000119 
CEP.: 64.258-000 - Lagoa de São Francisco 

CONTRATO TEA'IPOR/ÍRIO DE PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS, 
POR PRAZO DETERMINADO que entre si celebrem 
í'IIl/h'iC'í/)i() de Lagoa de São Iraflcisc() C a psicóloga Kallnj 1./111a 

Sousa. 

Coii/rato i't'flIfWI'ári() de P1CS1aÇã() de Serviços /101 Tempo Determinado, que entre 

si celebram, de um lido o A'.liinicípio de Lagoa de São Francisco/PI, pessoa jurídico 

de (///'('/I() /)óbliC() /71/CHIO, e.. i(ll)C1CC1(ia flCI Praça /1 /7/Ófl/() Cosia cio Nascinie,iio, 2() - 

('entro eiii L((gO(l (ii.' S'(() J'I(lnc/s(.'o/JI inscrilO no ('NPI n o  01612.58-1: (PJO 1-1 Ç), 

neste (do legcili)ic'/i/e represiiiiucla por seu Pi'e/eiío J\/IUniCipcil Sr. J eri-Iiaiio 

('arrulho de ilíeIo, doravante denominado CONTRATANTE e do ou/ia ludo 

o(a) i - ca. KALINY LIA!. 1 SOUSA, brasiieiro(a), solteira, psicóloga, residente e 

ciomici//adci na Rua Sete de Setembro, 776, Centro-norte, Teresina-PI, portador(a) 

cIo ('.1 n °  2. -//. /76 5'P:P/ e ('/) n °  043.438.263-92, doravante denominada 

CONTRA 'lADO(A). O/(Le/JC/() amparado 1/OS lermos do ar!. 37, IX da C. F e aln/a 

com base nas cláiisii/is e condições abaixo enumerados: 

CL'ÍL/SULA PRfl'IEII?/l - DO OBJETO: 
O presente Co/llr(l/() teili por objeto ti /)1'('St(lÇãO de serviços de Psicó/Hg 

pela ( 'ONJR» TI DA UO ( '() A"iRA 7>11VTE. com  /oinada de 40 horas. 

(7:Í(!'S('Lf SLGUND.l - DA OPERA CIONALJZA ÇÃO DOS 
SERVIÇOS. - 

/1 opeioeiommali: 0çí() dos se/viços ()ïU contratados serão desenvolvidos mia 

cidade de Lagoa (/C.(/() »/-ci//ci.seo. CO/li /Ot')l(id(i (/(' 40 hO1'(( seinanai.s, CO/n/)CIifld() (1 

()Vil?,li Ii)!. 

Jdenii/k'ur ; cni cOiijUi1íO CO!!! (IS (?(/1/lJ)CS (/? Saúde da 1cinmi/iu e a 

comunidade (/.5 aç -ô('.s, (ilividodes e as práticas ci serem adotadas CIII (0(1(1 áieci 

coberta. 

.1) 	Ideníifhir o público prioritário ci cada uma das ações: 

k) 	1 luar de /01/11(1 planejada e integrada fldiS a/iri(/ades desenvolvidas  

/)C/a.\ ec/ui/)es de .l- 
1) 	/1 co//ler os usuários c' humanizar a (lte/iÇãO, 

111) 	t)e,sen'o/vc'r coletivamente, com vis/os à inierseíorialiciade, ações 
que se iníeg/c'/n a cillto\7)OlíiiCO,5 sociais, CO/lia educação, esporte, cultura, trabalha, 

/a:er entre oulro: 
ii) 	/1 valiar e/li CO/1/lI11í() CO/li (is equipes de SE e os conselhos de .5, (1IK/C. o 

(/('.V('/i'tOIVi/ile/iiO e a i/)l/)l('In('Il/aÇ(Ti() das cições e a medida de seu impacto sohi' a 

,siliiciçõo de saúde. por inci . o de indicadores pre 'iainenIe estabelecidos; 	 - 

o) 	Elaborar. /)1010O.5 tera/)êu/wos. por /1W/O de discussões jiemióciie,v 
cine permitam di (1/ira/iritição coletiva pelas equipes de SE e os NASE (ia 

(leomnp((nhaInc/)t() dos 1LV1II'IOS. 	 1 A 
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p,) 	Desenvolver ações especificas  de sua coinpelencicl p1 OJ1SSu)/I(Il 

segundo o progranui N1.I'1 
CLA (13 UL.A LRCEIRA - VALOR DO CONTRA TO E CONDJÇOELS 

1)E PÁ GAMFNI O E DA FONfE DE RECURSOS 
O ('ONi'RÀ 7'4 \!'7 /)(f'cI/ a(o) (ï).\i'/?/i74i)O(A), Com recursos cio NAS'P( 

,\úcieo de 11aio a .S'uúdc cia 1'ainíIia, a (/liu//Iiu de RS 1.200,00 hiiin mil e duzentos 
• 	 i 	iis) meii.vais. 

(IA US 1111 1 Q ( AR 1/1 - DA 1 IGÊiVC'IA 
() /)1'e.SCflIe COflirCfI() ic'iú vigência dc? 06 ('seis) meses, COIII inÍCio eni 

05`01/ 9 015 e término em 30. 106`201.5. 

CL/ÍUSUL'l Q(!IIVTA - DA RESCISÃO/RENOVAÇÃO: 
• 	 () presente contra/o poderá ser rescindido a qualquer lempo. /)oi 

• 	1 	COflt'c'/liflC/G cia C0A'J'RA1/IN7E ou pelo flt() cumprimento de qualquer (/05 

eláiisu/cis ou conciiy3c's (leste contrato, pelo(a) CON7RATADO(A), desde que 

coniiinicacio ('O/li WflC( í/fc eclência mínima de 30 ('trinta) dias, sem direi/o 
qualquer iiu/iii.açi7o ali Ic(/alnaç&) judicial, e/ou renovado, ci crilério /a 
iIdniinistra ç iv. pela /fle.VflR) 	íodo de mais 06 nu'.vc.v. 

PARÁGR4!() IWJCO. l.síci conIraiaço é por prazo determinacio, para 

aí encler a nccc.s.vicicu/e le/ujunaria (fc' excepcional interesse público, afim de suprir 

((1/ OS cniii e' H\ 011 (llIlç ( s 	iuiiel/if() (1 Iiiiiic 1/110 realiza ((ll(( 1'f seletn O OU COflC lii sa 

/)md,//('() /)(l/(i () 5•()f  regidai 'iecimchiniento dc? vagas, /)0c/cih/0. en/relanío O fieS//lo 
5c'/ /)/'o/'raga(/a. por ,/e(('s.vIda(/e e CO/lvefl/ê)lcIa wInúnisiraliv u 1(1 CONTRA Tíl NJT. 

CLIS'UL/l SEVTl - DO FORO. 
1 icii t( c/ t( 1/1 a /0! O) cia Coinarca de Pedro II-PI, para dirimir quaisquer  

dúvidas a /e.V/)eii) do /)/cVcI?Ic contrato. 
E Por e.íaremn u.sIiii (Iooi'dado,v di5.Si/7(//17 o presente ic'rmn() em 02 ('duas) ria 

1/0 /)f 	e/Iça dl(15' íe.sícii,,iiiIu lv cl/)(!1XO. 

/1 	1.c,ocm de 'io) Piaiicis o-PI, 05 de janeiro de 2015 

oimtr(l/(mntc' 

 

Contratado(a) 

Te.sIclI/tii!f1(l'.: 

• 	i 	• 


