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Pelo presente instrumento contratual, que celebram, de um lado o
MUNICÍPIO DE EDÉIA, Estado de Goiás, Ente Federado, pessoa
jurídica de direito pú blico interno criado por lei, através do Órgão Superior
da PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA, inscrita no CNPJ sob o no
O1.788.082/0001-43 , com sede administrativa situada à Av. Presidente
Kcnnedy, no 16 1, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
ELSON TAVARES DE FREITAS, bras ileiro, casado, agropecuarista,
po rtador da CI de n. 102.136-2 3 .via-SSP-GO, e inscrito no CPF de n°.
049.259.201 -20, residente e dom ici liado na cidade de Edéia-Go. , à R ua
Fl or de Maio, n. 155, centro , doravantc denominado s implesmente de
CONTRATANTE c do outro lado LUIZ PAULO FElU~EIRA GOMES
70269339140 - MEl, CNPJ: 21.616.523/0001 -37, situado na R 1, Qd. 01 ,
Lt. 19 Setor Santana, CIDADE: Edéia--GO CEP 75.940 -000, neste ato
representado pelo LUIZ PAULO FERREIRA GOMES, brasileiro,
casado, empresário indiv idual, portador da C.I. de n. 6189533-SSP-GO, e
inscrito no CPF com o n. 702 .693 .39 1-40, residente e domiciliado na Rua
Santana Qd. 01 , Lt. 19, CEP 75 940-000, Edéia-GO ora em diante
denominado simplesmente de CONTRATADO, acordam mediante as
seguintes cláusulas c condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO:
Fundamenta-se o presente Contrato, nas d isposições das Leis
8.666/93, de 2 1106/93, supletivamente aos princípios da Teoria Geral dos
Contratos, c as disposições do Direito Privado e na Licitação, modalidade
Carta/Convite de n° 002/20 16, de 04 de janeiro de 2016, oriundo do
Processo Administrativo n. 001 /2016 e no Ato Homologatório assinado
pelo Ordenador de Despesas do MUNICÍI>JO.
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CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO:
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
especializados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE para a mão de
obra c materiais de retirada de gramado, preparo do terreno com adubação
c plantio de outro gramado tipo cuiabana no campo do alto da boa vista em
Edéia-GO de 5.850,00m2 para o ano de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
O serviço a ser prestado pelo CONTRATADO conforme cláusula
anterior será em regime de empreitada por preço global.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- DA EXECUÇÃO
Os serviços serão prestados no domicílio do CONTRATANTE e às
expensas deste do CON'fRA1ADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA EXECUÇÃO
Caso haja necessidade de ajudantes, funcionários ou prepostos será
[cito sob a responsabilidade c ônus do CONTRATADO.

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO
O Preço pelo que está definido neste objeto é da ordem global de
R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), pagos ao final do serviço prestado c
após conferência pelo departamento competente;

PARÁGRAFO PRIMEIRO- DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento pela prestação dos serviços será fe ito por me i o de
cheque na sede da Prefeitura Municipal de Edéia-GO ou por depósito
jud icial em conta bancária de titularidade do prestador de serviço, quando
na impossibilidade da primeira opção;
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PARÁGRAFO SEGUNDO - DO REAJUSTE
O Preço de que trata a cláusula anterior, não sofrerá reajuste c
atualização monetária;

CLÁUSULA QUINTA- DOTAÇÃO:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária: DOTAÇÃO ORÇAMENTO 2016 .
27.813.0720.2-04 1 manut. Sec. Desp. Lazer
3.3 .90.39.00.00 outros scrv. Tere. P. Jur.
00 Rec.Ordinário

CLÁUSULA SRXT A- DO J>JUZO
O presente contrato terá duração da data da sua assinatura até o dia
31 de março de 20 16;

CLÁUSULA SÉTIMA- DO GARANTIA
O presente contrato não terá garantia para sua execução;

CLÁUSULA OITAVA- RESCISÃO
Este instrumento poderá ser rescindido por mútuo acordo dos
contratantes:

CLÁUSULA NONA :
O presente termo poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 c
seguintes da Lei n° 8.666/93, com alterações introduzidas pela lei n°
8.883/94, inclusive por acordo entre as partes;

prefelturllecleleOgmall.com
www.eclela.go.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
Av. Presidente Kennedy, n o 161 · Ce ntro · Ede ia -GO.
Fone: (6 4) 3492-15 45 I 3492- 1283

·

Governode

CLÁUSULA DÉCIMA:
A CREDENCIANTE terá o direito de rescindir o presente contrato,
independentemente de ação, notificação ou interposição judicial quando:
a-) No caso de ser cometido qualquer fraude pela CONTRATADO;
b-) Se a CONTRATADO transferir o presente contrato, no todo ou
em parte;
c-) Da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento,
deixando a CONTRATADO de atender as ex1gencias da
CONTRATANTE para o bom aproveitamento do objeto deste
Contrato·
'
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CLÁUSULA PENAL

Fica estabelecido à multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre
o valor global do presente contrato, que será suportado por qualquer uma
das pmi es que deixar de cumprir o aqui estabelecido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- MULTA

Fica estipulada a multa contratual da ordem de 2% (dois por cento)
sobre o valor global deste instrumento contratual, que será liquidada por
qualquer das partes que descumprir o pacto aqui caracterizado;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável e se obriga:

a) em qualquer caso, por si ou qualquer funcionário, preposto,
procurador
ou encanegado por danos e prejuízos que
eventualmente possa causar à CONTRATANTE ou a terceiros
pela execução ou em razão do objeto constante na Cláusula
Primeira·
'
b) Pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, civis,
penais, administrativas decorrente dos serviços prestados bem
como daqueles que em seu nome os prestar com ou sem vínculo
empregatício;
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c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pelo presente contrato bem como
em manter, do mesmo modo, todas as condições de habi litação c
qualificação exigidas na li citação;
d) Atender com urbanidade e presteza aos chamados e pessoas
envolvidas na prestação do serviço, com ou sem vínculo com o
CO TRATANTE·
'

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Fica a CONTRATANTE obriga a repassar a CONTRATADA
imediatamente após a liberação dos valores constantes na Clausula
Terceira, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO J?ORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Edéia-GO, para dirimirem
qualquer duvida relacionado com este Instrumento Contratual
E, por estarem justos c contratados, assinam CONTRATANTE c
CONTRATADA, o presente instrumento, em três vias de igual teor c na
presença de duas testemunhas civilmente capazes.

Edéia-GO, 18 de
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M~IO DE EDEIA-GO
Contratante
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LU~PAULO FERREIRA GOMES 70269339140- Ml~l
Contratado
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