
ft 	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DE SÃO FRANCISCO 
ESTADODO PIAUÍ 

Palácio Municipal José Rodrigues do Nascimento 
 Praça Antonio C. do Nascimento, N 20 - Centro 

LAGOA DE 	CNPJ: 01.612.58410001-19 
UNI AO e PROGRESSo CEP.: 64.258-000 - Lagoa de São Francisco 

CONTRA TO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
POR PRAZO DETERMINADO que enire si celebram 
Município de Lagoa de São Francisco e a Educadora líslai 
1"l'i(,riu Erivaitia dos Santos Castro. 

('onirato Tt'nipoi'áriü de PrCS UIÇ(i() de SePV1ÇOS p01' Tempo Determinado, que cofre 
si celebram, de uni fac/o o iliiiiiicípio de Lagoa de São Francisco/PI, pessoa jurídica 
de direi/o público inferno, estabelecida na Praça António Cosia do Nascimento. 2() - 

eu//o em Lucrou C/(' .S'c7o Jicincisco/TI, inscrito no C'NP.J n° 01.612.58410001-19, 
iie,vle uto Icgalnwiite /ep/'cscIll(I( foi por .vcu Prefeito 1v/o niciai Sr. J/rjo/jii 
('arvailio de lido, doravonIu denominado CONTRATANTE e do 0)11/O 1(1(10 
o(a) Sr(c). \LIR1,1 li?!! 1,V14 t)üS SANTOS CASTRO, brusiieirocí), casada. 
c'(/llcua)(l /15/CO, i'csic/ei'I/e e domiciliada na Rua Raimundo Orsano, 386, Bairro I'71a 
Ko/ping. Pedro // 1'1, /)orlac/or'a) cia (-'./ n° 2.151.058 SSP/PI e (].P.1 nU 

919.09.593-00, 99.593-00, (Io/(l\'cIl7Ic di('IloI)?i/l(ldü CONTRA T/IDO('A), o fazendo amparado 

1705 1 ci)ios ( .10 Cli ,!. 3 ', 1.1 c/cí E'. I' O? ((/11(1(1 co/li bOlSe nas c/(1USU1(lS O? coiic/içõe 

a/)cli.VO eflU/))e/'a(/OS. . 

CLÁUSULA PRJMEÍRA - DO OBJETO: 
O /)1eSCflle COO trato tem por objeto a presicição de serviço-s-  de Edi,ccicfoi'a 

tísica pela (ï)NTRl 7A / )A ao ,( '0N7'RA T/1 NTE. com  /ornad/a de 40 horas. 

CL,ÍUSULÍ SI.G(.'\'I)A 

 

-DA 01'EI?/ICJONALJZAÇÃO DOS 
SER VIÇOS: 

A 0/)('I'(I(YO/ 'uli..c lÇ'c7() c/im. .vc/'i'içOs 01(1 coo/raiados .s'erc7o de,sem'oli'ic/os /1(1 

ic/cide de Lagoa de .ói) (1' iultjsm. 0, c i/O /ornadci de lo horas sein(1ucus, competindo cl 

(O.'\'1'l?471 11)1: 

a) Ici('nhi/u'( II' 	.'J/ ( - O! 1/ liii! O C)rn (iS cqui/)e.V de Saúde da Família e ci 

C000lni(/Çic/c (is ações, 0//Vic/c/t ('CX c 5  (IX /)IúfiCaX Cl SC/•elfl cidoiaclas ciii cada área CObertO,' 
I?) 1c/c'n//fcai' () /)úNico /)l'i()I'i/Cl/'i() a CO/CIO 1.1/11(1 das ações, 

e,) ti fitar de /úrn'ui /)la/le/dId/a e integrada nas atividades desenvolvidas 
equipes (/C SI',' 

cl,) 1 colher 05 lIX(lc/i'iOS e /;uniamzcir Cl c11t'l1Ç?O.' 

e) /)eseii volver oíciiiamcnle, coiii Vistos ('1 iiiierseíorialidade, ações cjlIe se 
ifl/eg/'eill (1 a/li OX/)OfiliCOS .S'OC/CliS, conio educa çoio esporte, citilmoci. 
trabalho, lazer enfie outros, 

.1) .1 ilidu' cm 	w/iinio com as equipes' dc.' SE e os conselhos de .vciúc/e, o 

a iinp/enienlay7o das ações e a mmu'cfic/a de seu impueto 

SO/)I'e a s.'Iu/cIeUo dc' .suu(/c, /70/' flw/(m de i,ulic'cidores  
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g Elabora,' pio/e/os ferup?ufico.s', por meio de discussões jei'/ócíiccis (/11(' 

/7e1'flhitCi//i dl dlJ)IO/)I'/CJÇ7() tüieíiri pelar equipes de SE e os NAS!' (1) 
ac 'oiiij)dlllhdl/neIiio dos usuários,' 

Ii) Desenvolver ações específicas de sua competência profissional segundo,  
o progrwna NAS!'. 

LA (JSUL/f TERCEIRA - VALO!? 1)0 CONTRA 1'0 E CONDIÇOES 
DE P4 GA MIE-At 1'O E DA FONTE DE RECURSOS: 

O ( 'QNTI?A T1 \ Ii: p(igará a(o) COAI7R/1 iA 1)0(A), com recursos cio NASl-'( 
Aïicieo de Apoio a S,i'c/c' dci i"uiní/ia,), a quantia de /?S 1.200,00 (hun'i mil e ciuzeijios 
reais) iiien,s lis. 

cLÁÍ'SUL,-1 QIJA RT'l - DA VIGÊNCIA: 
() /nc'sc'iiie ('üllf/'(lt() ie/'(í vigência de 06 (seis) meses. com  início (/1/ 

0,5`01`201-5 c' ler/o/no ciii 30 0õ 2015. 
('LI'USUL.I Q11.;V7A - 	DA I?ESCIS/ÍO/RENOVAÇXÍO: 
o piesenle contraio poderá ser rescindido aqualquer tempo, port 

ciieiiiênc/u da ( ( )A1R;17 "1 1.YTE,   ou pelo não cumprimento de qualquer dar 
cláusulas ou condi*.\ 1ev/e contrato, pelo(a) CONTRATADO(A), desde (JIIC 

comiimcado com uma (1/If((c(fcncl(l mínima de 30 ('trinta) dias, sem direito a 
qualquer indcni:aç4o bIl/ 1v11aniação judicial, e/Ou renovado, a critério (Ia 
.icljiuinivlraçao. ielo /)h'S/ilO /)C/i0diO (le mais 06 nle.vc'.v. 

PA/?1Í(IRA 10 úAK0. Esta confrcitaçJo é por prazo determinado, para 
aieiidei' a necc.rsidcic/e /eIfl/)Hla/'iCl de excepcional interesse público, afim de suprir  
car,os cinj)/eos ou /iinçôé,v; cIlqI/difliO o Município realiza teste seletivo ou COflC'i(/S() 

J)1il)//í.'H /kl/ 1 O M'// icgului /)/'c'c/?chi/flefll() de U(l,'aX. /)Ode/i(/O, ('nft'e/Clnt() O /Ti5I/U) 

rei /)I'OI'roga(/O, /101' /u'Çc.v.s idcic/e e conveniência cidiiiiiiislrcíiivü da ('0V7'R.i i 11 ViL. 
CLISULA SE.YT 1— 1)0 PORO: 
Ar pal'le.v elege/o o /01(1 (1(1 ('oiiiai'ca de Pedro II-PI, para dirimir quaisquer 

duro/as a /'c'VJ)e/f() do /1/('V(',','.' co/li/a/o, 

	

E /)O/ C,Vlalc//l 	 (o/'(ladO assinam o presente termo em 02 (ciuuv) 

	

17(1 /1/c'\ ('liça dos levO iiiu 	á 	d/i) liXO. 

	

Lagoade 	 »ranci.v )-PJ, 05 de janeiro de 2015 

'('es/em miliar: 


