PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
GABINETE DO PREFEITO
CNP.J MF 01.788.08210001-43

CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATO N° 078/14

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si
fazem as partes, de um lado o MUNICIPIO DE EDÉIA, Estado de
Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ(MF)
sob o n° O1.788.082/0001-43, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, o Sr. ELSON TA V ARES DE FREITAS, brasileiro, casado,
agropecuarista, portador da CI de n. 102.136-2a.via-SSP-Go. , e inscrito no
CPF de n°. 049.259.201-20, res idente e domic iliado na c idade de EdéiaGo., à Rua Flor de Maio, n. 155, ce ntro, doravante denominado,
s implesmente de CONTRATANTE, de outro lado o Sr. LUCIANO
FERREIRA DEA SILVA, brasileiro, casado, serviços gerais, portador da
C.l. de n° 4489167-DGPC-Go., e inscrito no CPF sob o n° 063.405.461-96,
residente e domiciliado na cidade de Edéia-Go, à Rua 7 de setembro, Qd10-B, Lt-2, st. C ibrazem, doravante denominado s implesmente de
CONTRATADO, que reger-se-á de acordo com as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: - DA DISPENSA - O Presente Contrato de
Prestação de Serviços, é firmado por dispensa de licitação com base
contida no Inciso li, do Art. 24 e normas da Lei Federal n° 8.666/93, não
configurando, em hipótese alguma, víncu lo empregatício ou de adm issão
de pessoal, ainda que indiretamente
CLAUSULA SEGUNDA: O OBJETO - O CONTRATADO, por força
do presente Contrato, se obriga a prestar a CONTRATANTE, serviços de
limpeza das ruas, avenidas e praças e parque de exposição agropecuaria de
Edéia-Go ,·
Parágrafo primeiro - Os serviços se rão prestados das 08 :00hs às
18:00hs.
Parágrafo Segundo - Será do CONTRATADO todos os
equipamentos e mate riais necessários ao cumprimento do objeto constante
deste artigo;
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CLÁUSULA TERCEIRA: -Pe la execução dos serviços caracterizados na
C láusula Primeira, a CONTRATANTE, pagará ao CONTRATADO o
valor total de R$ 5.100,00 (cinco mi l e cem reais), que serão pagos na data
da entrega do objeto constante da Clausul a Segunda;
CLÁUSULA QUARTA - O serviços serão prestados nas Ru as, avenidas,
Praças e Parque de Exposição Agropecuaria da cidade de Edéi a-Go.;
PARAGRAFO ÚNICO - Os equi pamentos necessári os para os
serviços previstos na Clausu la Primeira deste Instrumento Contratual é de
responsabil idade do CONTRATADO;
CLÁUSULA Q UINTA - Correm por contra do CONTRATADO todas as
despesas inerentes à contratação de pessoal aux iliar necessário ao
desenvo lvimento das atividades contratadas;
CLÁUSULA SEXTA:
- DA MULTA - F ica estabelecida a multa
co ntratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total do presente contrato,
que será supm1ado por qualquer das partes que deixar de cumprir quaisquer
cláusulas deste contrato;
CLÁUSULA SETIMA: - DA DUARAÇÃO - O presente Contrato terá
duração de 24/0 1/2 O13 à 2 8/02/1 4, quando o CONTRATADO deverá
entregar a CONTRATANTE o objeto constante na C láusula Segunda,
devidamente executado;
CLÁUSULA OITAVA: Este contrato poderá ser rescindido por mútuo
acordo dos contratantes, aten dida a conven iênc ia do serviço prestado,
recebendo o CONTRATANTE o serv iço por ventura efetuado, desde que
apresentado o já realizado;
A CONTRATANTE terá o direito de rescindir o presente contrato,
independentemente de ação, notificação ou interposição judicial, quando:
a-) No caso de se r cometida qualquer fraude pelo CONTRATADO;
b-) Se o CONTRATADO transferir o presente contrato, no todo ou
em parte sem prévia autorização da CONTRATANTE;
c-) Da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento,
.deixando
o
CONTRATADO de atender as ex1gencias da
CONTRATANTE para o bom aproveitamento do objeto deste Contrato;

......__ _ Av. Presidente Kennedy, n° 161- Centro- CEP. 75.940-000- Edéia-Goiás
Fone: (64) 3492-1545/ (64) 3492-1283 - e-mail: prefeituraedeia@gmail.com _ ___,

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
GABINETE DO PREFEITO
01.788.08210001~

CNP.J MF

CLÁUSULA NONA: As despesas decorrentes do presente contrato,
correrão à conta da seguinte verba orçamentária: 15 .452.0504 .2-044 manut.
de li mpezapublica- 3.3 .90 .36.00.00 serv. Te re. P. fi sica.
CLÁUSULA DECIMA: Para diri mir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato, elegem as partes o foro do domicilio da
CONTRATANTE, renunci ando qualquer outro, por mais pri vilegiado 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.
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