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ld:073831F8A7F315FO ,,.,. .. ~ m ESTADODOPIAUI .;>~ --i/t:~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL 
- SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 

CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS Nº 01/2022 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE Si, CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL E Sra ROSILENE MARIA DE JESUS, 
NA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. 

Pelo presente instrumento contratual, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Sebastião Leal , pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º 18.207.211/0001-65, 
localizada à Av. Ulisses Guimarães SN, CEP 64.873-000, Centro, nesta cidade de Sebastião 
Leal , Estado do Piauí, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência 
Social, Sr". ELISANGELA DE SOUSA SILVA, brasileira casada, portadora da Carteira de 
Identidade, RG 1.511.540-SSP·PI. CPF 786.626.053·20. residente e domiciliado à Rua Jose 
Francisco n• 235 Centro nesta cidade e do outro lado a Sra. ROSILENE MARIA DE JESUS, 
brasileira. casada, residente e domiciliada na Avenida Ulisses Guimaraes, Nº1015, Centro. 
Sebastião Leal. portadora da cédula de RG: 1.535.908 SSP-PI e CPF: 918.435.533-68 aqui 
ambos denominados respectivamente CONTRATANTE E CONTRATADO, ajustam entre si 
as seguintes cláusulas contratuais: 

CLAUSULA PRIMEIRA • OBJETO DO CONTRA TO. 

Constitui o objeto do presente Contrato, a prestação de serviços 
profissionais como ORIENTADORA SOCIAL (Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vinculo) vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

CLAUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO. 

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ 14.544,00 
(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e oito reais), pagável em 12 (doze) parcelas 
mensais iguais e sucessivas de R$ 1.212,00 (Um mil e duzentos e doze reais). mediante 
a apresentação de N. Fiscal de serviços. devidamente quitada. efetivado até o dia 10 (dez) 
do mês subsequente ao vencido. 

Parágrafo primeiro. Serão deduzindo da quantia acima pactuada. os encargos sociais 
legais tais como ISS e IRRF. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES 

DA CONTRATANTE 

3.1 - Fica a CONTRATANTE obrigada a fornecer ao Contratado as condições mínimas 
necessárias para o bom desempenho de suas atividades profissionais. em instalações que 
possibilitem o desempenho do trabalho. além dos materiais exigidos pelo trabalho. não se e 
responsabilizando, o Contratado, por quaisquer prejuízos em face de desidia da Contratante. 
3.2 - E de responsabilidade da CONTRATANTE efetuar o pagamento conforme o 
previsto na Clausula segunda deste Contrato 

3.3 - E de responsabilidade da CONTRATANTE, garantir ao CONTRATADO o acesso a 
documentação, ou acervo técnico, referente aos programas trabalhados pela equipe da 
Assistência Social , a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades 
3.4 

DA CONTRATADA 
Obriga-se a CONTRATADA a: 

a) - A CONTRATADA por força deste contrato obriga-se a prestar seus serviços profissionais 
com presteza. interesse e zelo. 

b) • Obriga se a desempenhar as tarefas que lhe forem atribuídas pelos técnicos da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, dentro de sua área de competência; 
c) • Desenvolver atividades, que fortaleçam os vínculos de crianças e adolescentes com os 
familiares e com a comunidade. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS 
Todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto deste Contrato serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATANTE, tais como: ajuda de custo , viagens, incluindo 
passagem, hospedagem e alimentação, bem assim quaisquer outras despesas inerentes à 
missão que estiver incumbido a Contratada. As quantias recebidas para este fim serão 
pagas, mediante a apresentação dos comprovantes de despesa. 

CLÁUSULA QUINTA • DOS RECURSOS. 
As despesas de execução dos serviços decorrentes do presente Termo de 

Contrato ocorrerão à conta da dotação de recursos do FMASICRAS. 

CLÁUSULA SEXTA· DA VIGÊNCIA. 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses. tendo inicio na data da 

assinatura do presente termo de Contrato e vencimento previsto para 31 de Dezembro de 
2022. podendo ser renovado por igual período, mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA· DA RESCISAO. 
Este Contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, a critério das partes. no caso de ocorrer o entendimento 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 OITAVA - DAS LEGISLAÇÔES PERTINENTES. 
O Contrato reger-se-á pelo que foi aqui acordado e pela Lei Federal n.0 8.666/93, 

de 21/06/93 e suas alterações. 

CLAUSULA NONA: 

Este instrumento é de prestação de serviços por tempo determinado com 
natureza autônoma, não assumindo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade de 
ordem trabalhista ou previdenciário. 

CLAUSULA NONA • DAS DISPOSIÇÔES FINAIS. 

Fica eleito o Fórum da Comarca de Manoel Emídio, Estado do Piauí, para dirimir 
toda e qualquer dúvida oriunda do presente instrumento contratual , renunciando 
expressamente, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, isto após esgotados todas 
as vias amigáveis. 

E, por estarem de acordo, justos e contratados, assinam o presente 
CONTRA TO com as testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

1-

2. 

~ 
~ BertelinlH'I 

Sebastião Leal, 05 de Janeiro de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 
CNP J: 06.554.034/0001-04 

Proç11 NoSSJI Senhora Aparecida n• 34 - Centro 
CEP: 64.87()..()00 - BERTOLfNIA-PIAUf 
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PORTARIA Nº 004/2022 BERTOLÍNIA, 03 de Janeiro de 2022. 

Designar a Sr" DAILENE MARTINS 
DA SILVA- CPF: 071 .360.443-32 
para exercer a função de Fiscal 
dos contratos admínístratívo no 
Município de Bertolínia no 
exercício de 2022. 

O Prefeito Munlclpal de Bertolínla, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 Designar a Sr" . DAILENE MARTINS DA SILVA- CPF: 
071.360.443-32 para exercer a função de Fiscal dos contrat os 
admínístratívos. oriundos dos processos Lícitatóríos firmados com o 
município Bertolínia-PL no ano de 2022. 

Art. 2° A presente Portaria entra em vigor nesta data, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA, 03 de 
Janeiro de 2022. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GERALDO FONSECA CORREIA 
Prefeito Municipal 


