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lUJ'PADO ~ J"IAUi 
l'lllU"IUTlJHA Ai\JNlG.. D:& SAft."I'O ANTONIO DOS M .. 11.~\GRES 

PJ - (U.tl 12..M3KK>Ol "'()7, 11.UA LU!2 GOMES Vll..ANOVA. ti IS .. CE:-..TRO 
CIW-Cl .... 4W·QOO • HA: O ANl'QNlO 00B ft,,ULA.QHliS • Pl 

Aos dois dias do mê,s de-janeiro de dois mil e dezenove, nesta cidade de Sunto 
A"ronio dos Mi grcs Piauí, de um lado a PREF&JT RA MUNICIPAL OE TO 
A!'l.'TO O D S MII.AGRE-S PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ doravante chamada 
abreviadamente PREFEITURA, inscrit:a no CNPJ sob o n• 01.612.603/0001-07, 
estabelecida na ua. Luís Gomes Vilanova n• 55 neste, aro representada p<?Jo Senhor 
Pref'ei.to ADAL .ERTO OMES VlLANOVA so SA FILHO, portador da Cédula 
de ldenlidClde n"}-593 .502 S P-Pl e CPF n• 760.079.95 -72. •~idcnte e domiciliado na 
Rua da Luis mcs Vilnnova nº 298, Cc::ntro e da outro lt>do o Sr_ MARCIUS 
VlNÍCIU DE CARVALHO E CUNHA, pof'lador da Cédula de identidade- n" 
2 ."297.7 1-l'l e PP n• 005.056.783-73, '""'idmitc e domici li ado n11 Rm:a L .. cíd;o Frcitlis, 
n• 28~0 Bairro Porenquanto., Teruina-Piau,i. Ambos deno1nü111-dos, respectivamente, 
CO TRA 1'AN" "E E CON-rRATADA, renda em vista a Processo de Dispensa de 
Licitayilo. e cm bciervlincia ao wspcsto na Lei n• 8 ,666193, de 21 de j unho de 1993 
e alterações po tcriores, RESOLVEM c e lebrar o presente Cont:rato de Prestação 
de Serviços, so os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

ULA PRfMEIRA - Do objeto do C ontrato. 

lado, obriga-se por força do prcacntc CO TRATO D E 
PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS a prestnr os serviços como MÉDICO l>O 
PSF(PROG MA SAúDE DA FAMÚ,IA), jcunt<> a Secretaria Munic ipal de 

p(lrcelus de 
)salubridade, 
com recursos. 
FamHia). 

dimento à população do municlpia e execução das ações 
lo Ministério da Saúde. 

, neração desses serviços reccbc,-á o equivale-nlé a l2(doz.e} 
12.500,00 (Dol<l Mil Quinher,t:us Reais), mais 20% de 
· ando o valor de RS 15.000,00 (Quinze Mil Reais}, pagos 
FUS (Fundo Único de Saúde) e PSF (Programo Saúde d a 

LA TERCEIRA - Pnginnento. 

O paga •nto será cferuado a cada dia 06 ("eis) do mt?s sub.~equente_ 

lTLA Q UARTA- Da vigi\llc:la. 
'D.te contrato terá duração de 02 de janeiro a 3 1 de dczeinbro de 

2019. 
SULA QUINTA - Da rescisão. 

ntrnto podefá ser ~cindido independentemente de interpelaçl!o 
ajudicial, a . critério das part.es, no caso de ocorr,.,-r o atc11di01ento 

tori.edade da prestação dos serviços, ou ainda na hipótese da 
e contrato a terceiros no todo ou em partes, sem prévia autorização 

ULA SEXTA - Da.s d,lt"pe.$1ç6es finais. 

O Con ato reger-se-6 pela Dispensa de Licitação, elaborado com base no 
Art. 2S. inciso · 1, c-ombiuado com o Art. 13. inciso U1 dá Lei n•. 8.666/93. 

B peru 
In.fln.ln1cnto Pa 
Tcst<:mW'.Úlll,<; 
domiciliado a R 
Cédlóla de lden 
PEREIRA NBT 
de&tc mun.ic{piQ, 
732.462.1103-63. 

- Das dJspo1<içôel, final,. .. 

mprlmenlo das cláusulas anteriores, forçará o ontratado 3 não 
obr.igaç.ões pe·rante a Contr.atant.c, o u vice-versa. 

Do foro. 

o foro d.'\ oidade de Silo GoóÇ'~lo do J>ia,uf - f'l, para dirimir roda e 
s resul'tal:Jte do presente insaumcnto contratual., renunciando 
QUQlquer outro por mais privilegiado que $0:)"-

..:.:a e como prova de asslm haverem contratado, fi.zera1>11 es1e 
cular cm 02 (dua•) vins assinadas pelas pártca Contratantes e pdu 

O BARBOSA GOMES, brasileiro, ca, ad,;,, ""°'ideote e 
d!o Cam.p0 n• 350, Sonto Antonio dos 'Milngr= - PI , portudoc da 

dade n• 1.156.382 SSP-Pl e CPF n• 4'1 .949.263-04 e DOMTNOOS 
, brasileiro, ca.sado,. TC&idcntc ·e dom.icil:íl\do na Ru.a. NoV'.l\ - CçJltrO. 
Qrtarlor da ·Cédula d e ldentl.dade n • 1.474 .. -441 - SS:P1..PJ e CPF n• 

Adalberto Oom Vilanova Sousa FiUto 
Coo-tànté 

!;?STA.DO 00 PlA\JÍ 
PHE.ll'Jl'.ITUKA ~UNIC. UE~ ANTONIO 00~ )l}L,\GH.-l!B 

CNN - 01.f!l11.003I0001--07. RUA LUIZOOMES VlLt\N"OVA..116 - CR:ffltO 
CC~i..,CW.,-000 SAIS'l'O ANTO:SW ~mr..AGnP-S · 1'( 

NTRATO ADJ:\l[l ISTRATIVO DE 
SERVIÇO TEMPORARIO 

Contrato administrativo de se.-viço 
U,inporilrlo que ;,nrn: sl celebnun o 
Municlp lo de Santo An ton io dos M ilagre$, 
E•lndo do Piauí, e o S r. LUI . BAR:80SA 
DE MOURA, c,;m b as-, ém perm1S$lvo 
constltucl.onal (n_rt. 37, IX, da CF/88). e a 
teor do d l;,;pesto na Lei Orgiink11 Municipal. 

.Pcl<;, preSCJJte i11stmmcnto p3rticul~r ele Contrato Temporário de Tr,1bulho, para 
tltende.- L\ n ssidadc telnporária. e exccpc:íonal de. inlc.n:s:se pllblico:, que entre: si 
ce lebram, du m lado o UNlCÍPIO DE S 'T O ANTONIO DOS MILAGR ES -
PI, pessoa j rldica d.e direito -público intc:mo, CNPJ n• 0 l.612.603/0001 · 07, com 
endereço nà - ua l,.uis Gomes, centro. CEP 64438-000, neste ato repTCsentado pelo 
Prefoito Mu ·cipal, Sr. ADALBERTO GOMES Vll.,ANOVA SOUSA FILHO, 
brasileiro, ca ado, RG n• 1.593 .502 S SP - PI e CPF n• 760.0-7!).!)53-72, residente e 
domiciliado estn cidndc, na Rua Lul$ Gomes -Centro, CEI' 64438-000, domvao1c 

, O TR e o Sr. L JS BARBOSA lJ • MOURA., brasile iro, 
• 28.063.293-53, RG n• 955.514 SSPPI, r=idente e domici[indo n11 Rua 

Z<Jna Urbana de J ardim do Mu lato - Pl, C BI' 64.4!)5-000,donsvan~e 
~1..u:U.Wl.!..!lll~, tl!m certo, jugi:o e acordado o seguinte; 

de de%Cmbro de 

~-==~:1..ll!J,!JJ.:l..TL·!l.- Da r~trib lllção_ 
rviço acima mcncionàdo e prestado, o CONTRATADO receberá a 

9B,00 (Novecentos e oventa e Oito Rcai$) por m &l, pagos 11té o dia 06 
bscqucnte ao lnbalho realizado, em moeda corrente nacional. 

va lor dos 

do sigilo das mrefu.s 

:..:~:U.niU.pJ,!.1..r. ou scu_5 prepostos ofcnde,cm-no fislcameo.te, salvo cm caso de 
, própria ou de outrem.. 


