PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ MF 01.788.08210001-43

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC
IALIZADOS

Contrato n. 07711 4

Por este instrumento pa11icular de contrato de prestação de serviços
técnicos e especializados, que entre si fazem, a MUNICIPIO DE EDÉIA,
entidade de direi to Público interno, inscrita no C.N .P.J. sob n°
O1.788.082/0001-43 , com sede na Avenida Presidente Kenn edy n° 161
Setor Alegrete, Edéia, Goiás, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. ELSON TA VARES DE FREITAS, brasileiro, casado,
agropecuari sta, portador da C.I. de n° 102.136-2avia-SSP/Go., e insc rito no
CPF com o n° 049.259.201-20, residente e domi ciliado na cidade de EdéiaGo ., à Rua Flor de Maio ' s/n ' centro , doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EDMA DE ALMEIDA
COSTA, empresa individual, inscrita no CNP J sob o n. 0 18.4 71.496/0001 4 7, estabelecida na cidade de Edéia-Go. , à Rua 1, Qd- 12, Lt-4, St.
Aeroporto, representada pela Sra. EDMA DE ALMEIDA COSTA,
portadora da C.I. de n. 4384779-DGPC-Go. , e inscrita no CPF com o n.
939.489.641 -49, resdiente e domi ciliada na cidade de Edé ia-Go, nste ato
denominada CONTRATADA,, ajus tam o presente CONTRATO DE
PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fundamenta-se o presente Contrato, nas
disposições da Lei 8.666/93, supletivamente aos princí pios da Teoria Geral
dos Contratos, e as disposições do Processo de Dispe nsa de Licitação, co m
fundamento no inc. li, do a11igo 24, da Lei mencionada;
CLAUSULA SEGUNDA Constitui obj eto do presente contrato a
prestação de serv iços fotográfi cos e videos de interesse do muni cípio;
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Cláusula Primeira, a CONTRATANTE, pagará ao( a) CONTRA TADO(a)
o valor total d e R$ 4.344,00 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro
reais), que se rão pagos em 06 (treis) parcelas mensais de R $ 724,00
(setecentos e vinte e quatro reais);

CLÁUSULA QUARTO: - O serviço serão prestados no mumc1p10 de
E déi a-Go. , e o s equipamentos necessários e destinados ao cumprimento do
prese nte contrato, bem co mo à mão de obra será d e inteira responsabil idade
do(a) CONTRATADO(a), não ge rando v in cu lo e mpregatíc io a lg um;

Parágrafo Primeira: F ica por conta da CONTRATANTE todas
informações necessári as ao cumprimento aos serv iços prev istos na
Clausula Segunda;

CLÁUSULA QUINTA: - Co rre m po r conta do(a) CONTRATADO(a)
todas as despesas inerentes à contratação de pessoal auxiliar necessário ao
desenvolv imento d as atividades contratadas;

CLÁUSULA SEXTA: - DA MULTA- Fica esta be lecida a multa
contratual de 2%( doi s por ce nto) sobre o valo r total d o presente contrato,
que será supo rta do po r q ua lquer das partes que deixar d e cum p rir quai sq ue r
cláusulas d este contrato;

CLÁUSULA SETIMA:- DA DURAÇÃO - O presente contrato inic iarse-á no dia 24/10/2014 e o te rmino previsto para o d ia 30/06/2014 quando
o(a) CONTRATADO(a) d everá entregar a CONTRATANTE o obj eto
constante na C láusu la Prime ira , devidamente execu tado·,
CLÁUSULA OITAVA: Este contrato poderá ser rescindido por mútuo
acordo dos contratantes, atendida a conveniênc ia do serv iço prestado,
recebendo o CONTRATANTE o serv iço por ventura efetuado, desde que
apresentado o já realizado;

O CONTRATANTE terá o direito d e resc indi r o presente contrato,
independentem e nte de ação, notificação ou interposição judicial , q ua ndo:

a)

No

caso

de

ser

cometid a

qualquer

fraud e

pelo(a)

CONTRA TADO(a);
b)Se o( a) CONTRA TADA(a) tran s fe ri r o prese nte c ontrato, no
todo ou e m parte sem r · ia a uto ri zação da CONTRATANTE;
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c)Da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento,
de ixando o( a) CONTRATADO(a) de atender as exigências da
CONTRATANTE para o m aproveitamento do objeto deste
Contrato;

CLÁUSULA NONA: As despesas decorrentes do presente contrato
cmTerão à conta da seguinte verba orçamentária: 04.122.0052-2.008 manu t.
Sec. Administração- 3.3.90.39.00.00 outros serv iços de ter. P . Jurídica.
CLÁUSULA DECIMA: Para dirimir quaisquer dúv idas oriundas do
presente contrato elegem as partes o foro do domici lio da
CONTRATANTE, renunciando qualquer outro por mais privi legiado que
seJa.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza seus efeitos jurídicos.

EDÉIA:G() 24 de J~eiro ~e 2014.

M~~Ql-(,()

~ ~Q.~~
EDMA DE ALMEIDA COSTA

Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:

!.a) _ _ _ _ _ _ __ _ _

NOME:
CPF:

2 .a)_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

OME:
CPF:
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