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ld:09FEB5D3DE72C301 

rRIMEIIU) APITIVO .,.: C'ON'fMATO 1n: TMAIIAl ,11O IJON l'MOt't'.'l.'l<)Ht:s Ili-: 
TESTE s•: Lt:TIVO llt: SANTO ANTÔNIO IJOS Mll,A(;Mt:s 

Pc-lo ~ntc instnm1c-1110. " P~rc-itum Munldpnl de Snnln Anh'\nio c.Jo:1 Milagre~. 
CNPJ: OI .611.603/0001-07. :-ilun,tn nn Run l .uis (iomclf. Ccntm. C.: l~P 6'1"38-000 .município de 
Santo António dt'\5 Mihtlf.n...._. rcprc!rlClllnda i,clo l'n!ícflo Muncipnl l'cutlo Cazimim de Sou~• 
Nc-to e Sih·a.. CPF': 86 l .48S.08l-20. com compclêncin pnm nsJ'innr controlo. doravante apenas 
denominado contrnt11ntc e do outro Indo. ,l prestodor de Kl'Yiço. Mnna Carvalho de Araujo. 
CPF: 659.230.143-00. n:sidcnh: mi Rua Nova -Centro de Snnto Anlonio dos Milagrc:s-PI, 
dora\'an1c denominado con1n11ado.. U\.\S Ccmtos da cláusula quinta, da rctribuiçlo, do conl111lo 
administnath•o tc~mporório. acordam e 11justom o pn."54.~te lcnno aditivo ao contrato a seguinte 
clausula: 

CLÁUSULA QUINTA - Pelo serviço acima mencionado e prcslado. a 
CONTRATADA receberá o equivalente a R$ 1.100.00 (mil e cem reais) por mês, pagos até o 
dia 06 (seis) do mês subsequente ao trabalho realizado, cm moeda corrente nac;onal. Tambóm 
receberá o rcspccdvo 13º salário de acordo com o calend.6rio de pagamento do município. 

E ficam inahcradas e cm pleno vigor as demais cláusulas do contrato original. 

E. por assim estarem justos e contratados. firmam o presente aditivo cm 03 (tr!s) vías de 
igual teor e form~ juntamente com 02 (duas) testemunhas presenciais que também assinam, 
para que se produz.a seus reais e jurídicos efeitos. 

santo Antõnlo dos Milagres, 03 de dezembro de 2021. 

Assinatura do CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

t,m ,cv&h G::a(6zi, /,.,.,.,//4, 
cPF: mw fo{. 961- ~§ 

Nom!!: 

~ .,,.,~ &fae1,:W 
CPF: ora· Oo':1 · S-03 - (;,i 

J'o1t111 vi.. ea\A,fÇ\11."' de. ~. ~ .-. ,~ 
Assinatura do CONTRATADO ,J~ 

ld :030E5A7 AOACOC31E 

PRll\tF.IRO ADITIVO DE CONTRATO DE TRADAl,110 DOS PROll'F,S.'JORES DE 
TESTE SF.1,ETIVO DE SANTO ANTÔNIO l>OS MILAGRFA4' 

Pelo presente instrumento. a Prcfcltum Municipal de Sanlo Antõnlo dos Milagres, 
CNPJ: 0l .612.603/0001-07. siluada na Rua Luis Gom""• Ccnlro. CE!P 64438-000 .munlclpio de 
Santo Antônia dos Milagres. n:pn:scntadn pelo Prcfcilo Muncipal Paulo Cazlmiro de Sousa 
Neto e Silva,. CPF: 86 l .48S.083-20. com compctancia para a.ninar contrato. doravante ■penas 
denominado contratante e do outro lado. o prestador de serviço. Antônio Willians Alves do 
Nascimento • CPF: 05 t . t 96.823-08, residente na Rua Adonias Coelho -499-Centro - S1o 
Gonça1o do Piauf .. doravante denominado contrntado. nos termos da clAusula quinta. da 
ft'b'ibuiçl.o. do contrato administTativo temporário. acordam e ajustam o presente termo aditivo 
ao conttato a seguinte clausula: 

CLÁUSULA QUINTA - Pelo serviço acima mencionado e prestado, a 
ÇONTR,ATADA receberá o equivalente a RS 1.100,00 (mil e cem reais) por mh. pagos até o 
dia 06 (seis) do mês subsequente ao trabalho realizado. em moeda corrente nacional. Também 
receberá o respectivo 13º salário de acordo com o calendário de pagamento do município. 

E ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original. 

~ por assim estarem justos e contratados. firmam o presente aditivo em 03 (tri!s) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas presenciais que também assinam. 
para que se produza seus reais e jurídicos efeitos. 

Santo Antõnlo dos MIiagres, 03 de dezembro de 2021. 

~a,1),L l\\rhrio'l1ocr..:..J-
Ass1natura do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

flmJ.,.......,_ Yh <V,,-9 A,, ~ 

CPF: Q,10.,l'.'.)O'-j ,'S"o~-kz1 

ld:089B705B80E8C30A 

PRIMEIRO ADITIVO 1n: CONTRATO 1n: TMAIIAUIO IION l'MOFt:S.'IOKY.S DE 
TESTE SF.1,F.TIVO Pt: SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES 

rcl\"t presente in,trummto. n rrcfcitum Municipnl de Snnto Antônio dO! Milagres, 
CNPJ : 01.612.603/0001--07. 11;ituadn nn Run Luís G,m,cs. Centro. CEP 64438-000 ,município de 
Santo Antõnh., dos Mitngn:s. rw:pn:scntoda pelo Prefeito Muncipol Paulo Cazimiro de Sousa 
Neto e- Sil\'&. CPI:-: 861.48S.083-20. com compctencio para auinar c:ontrato. doravante apenas 
denominado contratante e do outro lado. o prestador de serviço. Laurincidc Dczcrra Ferreira 
Viana.. CPF: 014.886.S0J-81.. residente no Povoado Sangradouro • s/n --Angic:al do Piaui .. Pl. 
dora,·antc denominado contratado. nos termos do cláusula quinta. da rctribuiçlo. do contrato 
administrativo temporário. acordam e ajustam o presente termo aditivo ao contrato a seguinte 
clausula: 

CLÃ USULA QUINTA - Pelo serviço acima mencionado e prestado. a 
CONTRATADA rcccbcni o equivalente a RS 1.100,00 (mil e cem n:ais) por mb, pagos até o 
dia 06 (seis) do mês subsequente ao trabalho realizado, cm moeda corrente nacional. Também 
receberá o respectivo 13° salário de acordo com o calendário de pagamento do município. 

E ficam inalteradas e cm pleno vigor as demais cláusulas do contrato original. 

E,. por assim estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo em 03 (tr!s) vias de 
igual teor e forma. juntamente com 02 (duas) testemunhas presenciais que também assinam, 
para que se produza seus reais cjurfdicos efeitos. 

Santo Antônio dos Milagres1 03 de dezembro de 2021. 

Assinatura do comffiANTE 
-bunimeiJR. 6e~1w ;J. Uon.ct 
Assinatura do CONTRATAÔ 

TESTEMUNHAS: 

Nz,:.,_4 ,e,,,,,Z, ~ G,..;. ,:;1ew~ 

CPF: Q fLf. ~:if. q1, g - oS 

Nome: 
~ m~ & l¼a,;,v 

CPF: OJ~- 004-5:-03 - GL 

ld:OS9B70SBSOESC31A 

PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS PROFESSORES DE 
TESTE SELETIVO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES 

Pelo presente instrumento. a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres.. 
CNPJ: 01 .612.603/0001-07. situada na Rua Luis Gomes. Centro, CEP 64438-000 ,municfpio de 
Santo Antõnio dos Milagres, representada pelo Prefeito Muncipal Paulo Cazi.miro de Sousa 
Neto e Silva. CPF: 86 l .48S.083-20. com compctSncia para assinar contrato, doravante apenas 
denominado contratante e do outro lado. o prestador de serviço, Lucitene Pereira de Araujo. 
CPF: 020398.573-70, residente na Rua Hilda Santos --Centro -Santo Antõnio dos Milagres do 
Piauí • doravante denominado contratado, nos termos da clAusula quinta, da retribuição. do 
contrato administrativo tcmpon\rio, acordam e ajustam o presente termo aditivo ao contrato a 
seguinte clausula: 

CLÁUSULA QUINTA - Pelo serviço acima mencionado e prestado, a 
CONTRATADA receberá o equivalente a R$ 1.100.00 (mil e cem reais) por mês. pagos até o 
dia 06 (seis) do mes subsequente ao trabalho realiza.do. em moeda corrente nacional. Também 
rcccbcn\ o respectivo 13° salário de acordo com o calendário de pagamento do munic{pio. 

E ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original. 

E. por assim estarem justos o contratados, firmam o presente aditivo cm 03 (tres) vias de 
igual teor e forma. juntamente com 02 (duas) testemunhas presenciais que também assinam. 
para que se produza seus reais e jurídicos efeitos. 

~ ) santo Antõnlo dos Milagres, 03 de dezembro de 2021. 

-----~----_-_ .... _-;--________ {o\l rd•&1,c ~uno. ~ .An,M<,W 
Assinatura do CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO o 
TESTEMUNHAS: 

CPF: nµt .:,.e,g. '?6 i?- OÇ 

Nome: 

~, ma&-e, & ,<b414-r2 
cPF, a ,1 . oo.<.i so3 -bL 


