
ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DE SÃO FRANCISCO 
Palácio Municipal Jose Rodrigues do Nascimento 

PREFEITURA 

RA  
MUNIPALDE 	Praça Antonio C. do Nascimento, N 20 - Centro 

LAGOA DES.FRANCIScO-Pl CNPJ: 01.612.584/000119 
UNIAO PROOR*SO CEP.: 64.258-000 - Lagoa de São Francisco 

CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
1 1 1? PRAZO DETERMINADO que entre si celebram o 
'I I,agoa de S7o Francisco e a nu/ricionista Renala Liiízu da 

Lima. 

Contrato TeflI/)Orári() de P1'CSI((ÇãO de Serviços por Tefllp() Determinado, que cairc  

si CC/C/)ï(lfll, de aio lado o Miiiiicípio de Lagoa de Silo Francisco/P!, pessoa juro//co 

de direito 1,ih/Ic'o iflfCl/1o, c.VI(lb('ld'Cid(i na Praça Antônio Cosia cio Nascimento. 2() 
Ce/lira em Lugoi de Sôo /' ,'/ .(11  inscrito no CNP.J o° 01.612.584, 10001-19. 
/'esl(' CItO /(I///1c'1/it' /'c/)I'e.VellIoda por seu Prefeito .'\iiinic'icii Sr. Veridiano 

( 'ap VI ta/fio de elo, /nrut'cniíe denominado CONTRATANTE e cio OUí/'O lado 

o(i 'i(a). 1?lN.4 Ti 1. (.1/4 1)4 SILVA L1A1A, brasileiro ('a), solteira, pvr,,,.jC.jO,./iV/(, 

ieshleiite e dainici/hitia /1(1 Rita Cosia e .'i/\'dI. 512. i3Clir/'() San/a Fé, Pedro JI-PI. 

jiorou/ora c1i (.1 o° 50 / 950 / - ,S/YP/ e ('.P. F n °  017.277.963-61, domarniie 

de,',oiniioido ('ONi'RA TI /)O(.I), ü /a'ndo amparado nos /CíiJ1)V do ar! J\' /( 

( . 

 

F. e (1/11(1(1 ('Ofli base /1(1V c/ótl.VIf/'I.S' C CO/flh/çõ(s (i/(liXO eniimncrc idas. 

CL. Í USULII Pl?Ii'IEIRiI - DO OBJETO: 
O presente «omiírcif o 1017,1 por oh/elo a preslaç(7o de serviços de Nu! ricioiiisíu 

Ti 1)1 uo ('0V7'P1 7 l "7'E co/17.1 . ornado de 40 horas. 

(1 II S (11 SI 61 \ 1) 1 - DA OPERA ( IOA'ALIZ, 1 ÇÃO 1) OS 
SER VIÇOS: 

1 op 	 io/!(ti:€/çuo dos se/viços oici coniratados serão desenvolvidos ii 

/i/c lc / 1(00 / 	õo Ii oio is o ((1/11/0/nada de /0 hoi (iS semcínais CO/fl/)d!/I7(/() a 

00110 CO/li (J,V  d/l1IpeS de Saúde da Família e 

e as pióiicas a verem adotadas em cada óm'ei 

/7i;")IR'() /)/iOi"iló/i() Cl cada umc das ações; 

e) 	.l fiei" ': 1 '" 1 »Iumic'/cicki O? inlegrao/u nas atividades desenvolvidos 

.1(0/eI' ).V !LVlicí/'IoS e humanizar a alenção. 
/ )'.v '/fl'O. ' l'/' ('OlC'!h'(f/)/('fl/C, CO/O vis/OS a in1ei'seíoriaIc/ade ações 
// (///0 )5/ 'o//I/('oS sociais, (0/1/) educação, e'7o, eS/)OIle, eulhira, iruhctllmo, 

íoi:ei' e/li/e 

/j 	'1 vali ar ciii coíli ,unio CO/li as ec/ui/2e5 de SE e OS conselhos de saúde. o 

e a i//i/)lC/)/e.'ltaç'Jo) das ações e ci medida de Sd'll i/1l/?CICI() sohi' o 

(lo' V(/i(/(', /)OI 1/7.1') o/o' //l(IiC(í(/O/(',V /)1CWcíille/'/i(? c',vi(lhe1o'idos, 

/)/'O)L'IO.S' tel(1/)êiIí/O-'OS 1201 11W/O de discussões periódicos 

a ''/)/O/)rl(lÇôO 	 pelas equipes de sj' e os ÀTAS[' cio 

j(,V,'/(/i/OS, 



. 	 ,. 	 . ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA 
MUNICIPAL DE 	PraÇa Antonio C. do Nascimento, No 20 - Centro 

DE SÃO FRANCISCO 
LAGOA DE S. F NCI8CO-M 

CNPJ: 01.612.58410001-19 
tem  1p.  a o a out  on *a 0  ICEP: 64.258-()00 Lagoa de São 

Francisco  

h) 	t)esei,'oIrer uç3e.v específicas de sua competência profissional 

11 1 Ido O J)/Or1l/1i(í  

CLAUSL'L 111 R( I7 RA - VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES 
DE 1,4 GAME NTO E DA FONTE DE RECURSOS: 

O( ()NI1? ii 1\1/ pagai 	o) CO'1RAIADO'A) com recui sos do \ ISJ 

Nik'leo de Apoio a 	de da Eamí1ia, a quantia de RS 1.20Q00 (hum, mil e cIuzeiiio, 

reais) iuensaL 
IR! ,  1—DA VIGÊNCIA 

O /)/'e.vc')IIe confiO/o lera vigência de 06 (seis) meses, com início cm 

050112015 e fcrinino em 3006/2015. 

CLÁUSULA QUINTA - DA 1?ESC1SÃO/RENOVAÇÃO: 
() presente contrato iocicrci ser rescindido a qualquer tempo. /)0J 

('/i\'('/JiC)WÍui do ('OAuJ?;i 7l Ali.' 

 
mi pelo não cunipriinenio de qualquer (40V 

(1(11/ vuilas ni conc./içnc.V 1eV/e contra/o, pelo(a) CONTRATADO(A), desde que 

conninica(/o com uma ant'cec/êncici mínima de 30 ('(ri/lia) dias, sem direito a 

cjiialqu / iiid ni:a í7o ou / Ia/nação judicial, e ou tf101 a(h) ci Cl 1/ei io da 

;lc/iuuinlxli'acJo. /)clo /ne.v/n() /)eIÍod() de mais 06 meses. 

P 11? (1? 11 O 1 '\ I( () 1 sia con(i a/ciçâo 	por JE azo ddei minado J)(l1 li 

cite mudei' cíiic 's,Vicfrl(iC femJ oi'ci'idi de excepcional 1/1/cresse público, a fim dc .s li/n'ir 

cU1/LS cIn/)/'eL'o\ ()111///1Ç(S, c'i/(/ll(/fltO O Ml//uiCípi() realiza leste sei (?íiVO OU COflC'l/I.V() 

/)uf/)/íca /1(1/0 o SC1I /'(ll/dll' pi'eeiic'himenlo de vagas, podendo, entre/anto o mesmo 

«/• prw -rogud),por iiecc'.ssi4ic./c e cOflV( , iii/iCi(1 aci,nin/siraitva dci (.'OVTRA TAN'l E. 

CL.LVULA SEXTA 1)0 FORO. 
(/11 Comarca de Pedro 1/-PI, para dirimir quaisquer 

c/I/\R /(j,\ ci I\/)c'i1() CIO /)/CVCl/1c' 	oiufra/o. 

1' 	)l 1'.5f//'(/// 05.5/1)) ,'c oi'c/cido.v assinam O presente /(O'fll() civ 02 ((ílu/.v 	iax 

//O p'l'v('ilçO dOS 1c.slcI)uu1//I11SU/)aLV0. 

11 /c1('o -  P1. 05 (tejaneiro de 2015 

e' 
Ol!II(1f(1I/t( 	 (on Ira tado (a) 

'I'e.sie,nunhlas: 


