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ESTADO DO PIAUl
CÂMARA MUIIIICIPAl OE ÁGUA BRANCA PIAUI
CNPJ : 07.703.46$/0001-58
PRAÇA DEPUTADO GOMES CAlAD0,128,CENTI\O
Cf P:64,4.6 0-000-ÁGUA BRANCA

ESTADO DO PlAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA P1AUI
CNPJ: 07.703,465/0001-58
PRAÇA OEPUTA.00 GOMES CAlAOO, l.28..Cf:NTRO
CEP:64,460-000-ÁG\JA BRANCA

CO TRATO OE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFIS IO AI A
PRAU) DETF.RMTNADO t

ÔNOMOS POR

t f VÍNCULO J'.MJ>REG Tl 10.

CO . TRATO OE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIO AIS AUTÔNO 10S POR
PRAZ O D TERMINADO E SEM VÍNCULO EMPREGA

tem.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços profissíonal autônomo por
prazo de1ennina.d o sem vinculo empregatício, que làzem de um lado a AMARA
MUNI IP
D ÁG ABRA CA, ESTADO DO PIAut, pessoa juridica de direito
público interno. CN PJ. 1 • 07.71)3.465/000I-58, com sede administrotivn estabelecida na
Praça Deputado Gomes Calado, 128, centro, cidade de Água Braoca - Piauí.
rcpTcscntado por seu titular, o Sr. RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS ,Piauiense,,
Casado, Presidente da Câmara Municipal, aqui denominado CONTRAT ITE. e do
outro lado o Sr. JO
GAR IA
IRA ALE CAR, piauiense, profissional.
autônomo, RG 1310017 SSP-Pl, CPF. 838.706.873-04, residente e domiciliado na Rua.
Projetada 03, • umero 567, Bairro Bulunglio, na Cidade d.e Água Branca - Piaui, de ora.
em d iante denomJooda CONTRA ADO, fazendo modiante as cláusulas abaixo:

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços profissional autônomo por
prazo determinado sem vinculo empregatício, que fazem de um lado a CAMARA
UNICIPAL DE ÁGUA BRA CA, ESTAD O DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direi lo
público lutemo, CNPJ. N" 07.703.465/0001 -58, com sede admi1;listrativa es1atx:lccid~m1.
Pr 9a Deputado Gomes Calado, 128, centro, e.idade de Agua Branca ,- ~ nui,
repre.sentado por seu titular, o Sr. RAIMUNDO DE AL
IDA SANTO , piau1ense.
Casado, Presidente da Cântara Municipal, aq uí denominado CONTR TA JT.F, e de:>
outro lado o Sra. FRANCI CA GO ÇALVE DE O A, piauiense, Solteira,.
profissional autônomo, RG 2.830.279 SSP-Pl, CPF: ?5 1.291.533•40, res!de~llc e:
domicili11do na Avenida Jollo Ferreira, Numero 386, füurro Bulung!!o, na Cidade de
Água Branca - Piaul, de ora em diante denominada CO TRA!,ADQ, fazendo
mediante as cláusulas abaixo:

CLÁUS , A PRIMEIRA - Este contrato tem como base legal o art. 37, IX da
Constituição Federal.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato tem como base legal o art . 37, IX da.
Constituição Federal.

CLÁUS
â , 'EG
DA - O contrlltado obriga-se por força do presente contraio de
prestação de serviços profissionais Autônomos por prdZO determinado e sem vínculo
empregatício a prestar os serviços de MOTORI TA ,Junto á. Câmara Municipal de
Água Bninca - Piauí, uma vez que sejam compatíveis e estejam enquadradas dentro de
suas atribuições na fonna legal.
1

CLÁUSl · , A S'.F.G(IN_DA - A

ootratada Obriga-se por Força do 'Presente Contrato

de Prestação de Serviços Profissionais Autõnomos por prazo determinado e sem vín_culo,

empregatício o presta.r os serviços de 2 ladora Junto a Câmara Municipal de Agua
Branca - Piaui. uma ve,: que sejam compatíveis e estejam enquadradas dentro de suas
atribuiç,ões na forma legal.

CLÁUS
, RCF,IRA- O cont:rarado deve cumprir a parte preventiva do Trabalho
no âmbito do território do Município contratante.

CLÁUSULA JERCEffiA• A contratada deve cumpri.r a parte preventi va do Trabalhono âmbito do território do Munic!pío contratante.

CLA SULA OUAR'I'A- Durante a vig&lcia do presente contrato, o contratado,
exercerá as atribuições de MOTORJST A Junto á Câmara Municipal de Água Bnmca.

CLAÚSULA Q UARTA- Durante a vlgêncía do presente contrato, a contratada.
exercerá IIS atribuições de Zeladora Junto ã Câmara unicipal de Água Bronca.

ULA OUI _ A- O não cumprimento das obrigaçõe:, decorrentes do presentecontrato por parte da contratada implícará na rescisão do mesmo com prévio aviso e
~em qUãlqutr ônus para Administração Pública.

CLÁ

CLÁU ULA SEXTA- Em remuneração pelos servi90s alhures especificados, o
Contratado receberá do Contratante o valor de RS 1.500,00 (Hum Mil e Quinh.entos
Reais), Pelos Serviços Prestados, a titulo de pró-labore de profissiooal autônomo da
Câmara Municipal de Água Branca - Piauí verba e dot11ção orçamentária da Câmara
Mun icipal..

CLÁ. SULA SEXTA- Em rcrnunc:ração pelos serviços alhures espec ificados, a
Contratada receberá do Contratante o valor de RS 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito
Reais), Pelos Serviy0s Pres1ados, a titulo de pró-labore de profissional au ônomo da
Câmara Municipal de Água Br1111c.a - Pia.ui verba e dotação orçamentária da Câmiua.
Muoicipal..

CLÁYSULA SEIIMA·O presente coon:iito tem o praio de vigên.c ia de 12 (Doze),
meses, com infcio no dia 04 de Janeiro de 2019 e término no dia 31 de Dezembro de
2019.

CLÁUSULA SETIMA-0 presente contrato tem o prazo de vigência de 12 (Do~).
meses, com início no dia 03 de Janeiro de 20 19 e rénnino n.o dia 31 de O~ mbro de

CLÁSlJLA OITAVA - Este contrato poderá ser renovado por igual pcá odo ou período
superior e, inclusive, ser reajustado, sempre mediante termo aditivo escrito, tudo em
conformidade com a necessid de e conveniência da Administraçllo.

CLÁSULA OITAVA - Este conlTato poderá ser renovado por igual período ou período
superior e, inclusive, ser reajustado, sempre mediante termo aditivo escrito, tud o em
confonnidade com a necessidade e conveníência da Administração.

CLÁTJS
A NO A - A parte que desejar rescindir o presente contrato antes de seu
térmiDo, sem motivo justo ou por mera deliberação, deverá comunicar a oura parte, por
escrito, com antecedência minima de 30 (trinta) dias.

Cl..ÁUSULA O _A • A pane que desej ar rescindir o prescn.tc contrato antes de seu
témrlno, sem motivo j usto ou por mera deliberação, de.verá comunicar a oura parte, por
escrito, com antecedência mínima de 3,0 (trinta) dias.

CLÁ S LA DF.ClMA- Fica eleito o foro da Comarca de Água Branca- PI para
dirimir possíveis dúvidas que venham a surgir no cumprímCllto do presente contrato,
renunciando as partes a qualquer por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente tcm10 de contrato em 02
(Ou.as) vias de igual e forma.
Água Branca- PI, 04 de JANEIRO de 2019.

RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
.Presidenta da Câmara Munlcipal-CONTRATANTE-

~~&êffvmh'àAR~
CPF: 838.706.873-04
-Contratado-

ULA OUI TA- O niio cumprimento das obrigações decorrentes do presente
contrllto por pane da contralilda implicara na rescisão do mesmo :.'elII prévio aviso e sem
qualquer ônus para Adm inistraçj!o Pública.

2019.

CLÁUSULA DÉCIMA- Fica eleito o foro da Comarca de Água Branca- Pl para.
dirimir possíveis dúvidas que venham a surgir no cumprimento do presente c-0ntrato,
renunciando as partes a qualquer por mtiis privilegiado que s(ti a.
E por estarem j ustas e acertadas, as partes assinam o presente termo de contra.to em 02
(Duas) vias de igual e forma.

Água Branca-PT, 03 de Janeiro de 2019.

RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
-Presidente da Cflmara Munlc lpal •
-CONTRATANTE-

ÇPF: 051.291.533-40
-Conlratllda-
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