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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2020 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, nesta cidade de Santo 
Antonio dos Milagres Piaui. de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTONIO DOS MILAGRES PIAUÍ, ESTADO DO PIAUI doravante chamada 
abreviadamente PREFEITURA. inscrita no CNPJ sob o nº 0l.612.603/0001-07, 
estabelecida na Rua. Luis Gomes Vilanova n" 55 neste ato representada pelo Senhor 
Prefeito ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO, portador da Cédula 
de ld<-'Tltidade nº 1.593.502 SSP-PI e C PF n" 760.079.953-72, residente e domiciliado na 
Rua da Luis Gomes Vilanova nº 298, Centro e do outro lado a Sra. TÂMARA 
LETICIA LOPES DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade n• 2 .614.249-SSP-PI 
e CPF nº 035.012.853-70, residente e domiciliada na Rua Central, 987 - Betel - Silo 
Pedro-PI. Ambos denominados, respectivamente, CONTRATANTE E 
CONTRATADO, tendo em vista o Processo de Dispensa de Licitação. e em 
observância ao di sposto na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, R ESOLVE M celebrar o presente Contrato de Prestação .de Serviços, 
sob os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - Do ~bjeto do Contrato. 

O contratado, obriga-se por , ;fprça do presente CONTRA TO OE 
PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS a p~tar os serviços como Enfermeira e 
Coordenadora da Atençilo Básica dll'Munlcfplo, junto a Secretaria Municipal 
de Saúde. a nível municipal. 

• CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor. 

Em remuneração desses serviços receberá o equivalente a 07(sete) 
parcelas de R$ 2.850,00 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta Reais), pagos com 
recursos do FUS (Fundo Único de Saúde). 

• CLÁUSULA TERCEIRA - Pagamento. 

O pagamento será efetuado a cada dia 06 (seis) do mês subsequente. 

• CLÁSULA QUARTA - Da vigência. 
O presente contrato terá duração de 02 de junho a 3 I de dezembro de 

2020. 

• CLÁUSULA QUINTA - Da rescisão. 

Este contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, a critério das partes, no caso de ocorrer o atendimento 
da não obrigatoriedade da prestação dos serviços, ou ainda na hipótese da 
transferência de contrato a terceiros no todo ou em partes, sem prévia autorização 
da contratada. 

• CLÁUSULA SEXTA - Das disposições finais. 
O Contrato reger-se-á pela Dispensa de Licitação, elaborado com base no 

Art. 25, inciso II, combinado com o Art. 13, inciso III da Lei nº. 8.666/93. 

• CLÁUSULA StTIMA - Das disposições finais. 
O não cumprimento das cláusulas anteriores, forçará o Contratado a não 

cumprir com suas obrigações perante a Contratante, ou vice-versa. 
• CLÁUSULA OITAVA - Do foro. 

Fica eleito o foro da cidade de São Gonçalo do Piauí - PI, para dirimir toda e 
qualquer dúvidas resultante do presente instrumento contratual. renunciando 
expressamente, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este 
lnstrumento Particular em 02 (duas) vias assinadas pelas partes Contratantes e pelas 
Testemunhas: RAIMUNDO BARBOSA GOMES, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado a Rua do Campo nº 350, Santo Antonio dos Milagres - PI, portador da 
Cédula de ldenddade n• 1.156.382 SSP-PI e CPF nº 411.949.263-04 e LINDOMAR 
MACHADO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua ManoeU 
Luis Ferreira - Povoado Chapada do Genésio, deste municipio, portador da Cédula de 
Identidade n• 1.164.704 - SSP-PI e CPF nº :t81 .425.143-20. 

Testemunhas: 

1. 'Í(p,a,V"J 

Santo A';'tt~nio dos Milagres - PI. 02 de junho de 2010. 
:,.,;.- " 

ilanova Sousa Filho 
!bô;;n:xw.1 • k:2,1.;,;. , Prod• '$
Tâmara Leúcia Lopes de ~usa 

Contratada 
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CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2020 

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, nesta cidade de Santo 
Antonio dos Milagres Piauf, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTONIO DOS MILAGRES PIAUI, ESTADO DO PIAUI doravante chamada 
abreviadamente PREFEITURA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.603/0001-07, 
estobclccido na Run. Luis Gon1es Vilonova n'' 55 neste oto rcprc;.-scntada pelo Senhor 
Prefeito, ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO, portador da C<'.-dula 
de Identidade nº 1.593.502 SSP-PI e CPF nº 760.079.953-72, residente e domiciliado na 
Rua da Luis Gomes Vilanova nº 298, Centro e do outro lado a Sra. GISELLE NUNES 
MOURA, portadora <la Cé<lula <lc !<lentidade n2 3.530.236-SSP/PI e CPF n<> 
060.339.673-99. residente e dooniciliada na Av. Pctrônio Portela, s/n • São Gonçalo - PI. 
Estudo do Piau í. Ambos deno1ninadus. respectivamente. CONTRATA TE E 
CONTRATADA., tendo e1n vist.u o Processo de Dispensa de Licituyõo. e em 
observância ao di sposto na Lei n" 8 .666/93. de 2 1 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, R ESOLVEM celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços. 
sob os tennos e condições estabelecidas nas c láusulas abaixo: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - Do.objeto do Contrato. 

··~: ~ 
O c'!ntratado, obriga-se por :J.orça do presente CONTRATO DE 

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS a prestar os serviços como Farmacêutica 
Responsável Técnica na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de 
Saúde. deste município. 

• CLÁUS LA SEGUNDA - Do valor. 

Em remuneração desses serviços receberá o equivalente a 07(sete) 
parcelas de R$ 1.500.00 (Mil e Quinhentos Reais). pagos com recursos do F S 
(Fundo Único de Saúde). 

• CLÁUSULA TERCEIRA - Pagamento. 

O pagamento será efetuado a cada dia 06 (seis) <lo mês subsequente. 
mediante a apresentação de nota fi scal e recibo. 

• CLÁSULA Q UARTA - Oa vigência. 

O presente contrato terá duração de 02 Je junho a 3 1 de dezembro de 
2020. 

• CLÁUS LA Q INTA - Da rescisão. 
Este contrato poderú ser rescindido independentemente de inteq)elação 

judicial o u ex trajudicia l. a critério das partes. no caso de ocon·er o atendimento 
da não obrigatoriedade da prestação dos serviços. ou ainda na hipótesc da 
transferência de contrato a terceiros no todo ou em partes. sem prévia autorização 
da contratada . 

• CLÁUS LA SEXTA - Das disposições finais . 
O Contrato reger-se-á pela Dispensa de Lic itação , e laborado com base no 

At1 . 25. inciso li. comhinado com o An. 13. inciso Ili da Ld n". K.666/93 . 
• CLÁUS LA SÉ:TIMA - Das disposições finais. 

O não cumprimento das crnusulas anteriores. forçará o Contratado a não 
cumprir com suas ohrigações perante a Contratante, ou vice-versa. 

• CLÁUS LA OITAVA - Do foro. 

Fica eleito o tbro da ci<ladc de São Gonçalo do Piauí - PI. para dirilnir toda e 
qunlqucr dúvidas resultante do presente instrumento contratual. renunciando 
\!Xprc~sun1cntc. u (.{Uulqucr ou1rc.1 pur 1nais privilegiado que scju. 

E para firme,..a e como prova de assim haverem contratado, fizeram este 
Instrumento Particular em 02 (duas) vills assinadas pelas partes Contratantes e pelas 
Testemunhas: RAIMUNDO BARBOSA GOMES, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado a Rua do Campo nº 350. Santo Antonio dos Milagres - PI, portador da 
Cédula de Identidade nº 1.156.382 SSP-PI e CPF nº 411.949.263-04 e LINDOMAR 
MACHADO O ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Manoel 
Luis Ferreira, nº 300 - neste município, portador da Cédula de Identidade nº 
1.164.704/ SSP-PI e CPF n• 481.425.143-20." 

Adalberto Gome. 
Contratante 

Testemunhas: 

1. ¼,J1A.,,,,,dt 

. · ;. 
Santo i\1110,1!,o dos Milagres PI. 02 de junho d.: 2020. :., .. 

'[A 

· Gisellc Nunes Moum 
Contratada 

2. ______________________ _ 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


