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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

CONTRATO N"

2~)3/2 0 15

Co ntrato ele Prestação de Servi<;os Lspec ializaclos, que entre si f'nzem . de um
lado. o MlJN I C ÍPIO O~ EDI;:IA, atra vés el e sua Prefe it ura Munic ipal, pessoa j urídica
de dire ito púb lico interno. insc rita no C' GC'( MF) sob u n° 0 1.788 .0X2/000 1-43. neste ato
representado pelo seu Prde ito Muni cipaL o Sr. ELSON TA VARES DE FREIT AS.
brasileiro, casado, agropecuarist<L ponador da CI de n. I 02. 136-2". via-SS P-Go .. e
inscrito no CPF ele n°. 049.259.20 1-20. resid ente e domicil iado na cidade de Edé ia-Go.,
à Rua Flo r el e Maio. n. 155. centro, cloravante denominado simplesmente de
CONTRAGTANTI(. c de outro lado a Sa. WESLAINE II E LENA BORGES DE
SOUZA, bras il cin1. casada. nlOi li tora. portadora du C'. l. de 11" 44139XlJ-D(.J PC/Go ..
inscrita no C' PF colll o 11'' 07 2.757.00 1- 15. reside nte c do mi c il im.la na cidade ele CdéiaGo. doravan tc dcllUill ill;idu ele C O:\'T RAT A DA . tem _j usto c co ntratado. o que
mutuamen te aceitam c o ut orga m med ian te as c l ~lusul as seguintes:
C LÁUS(J L A PRIMEIRA:- Fundamcntn-se o presente Contrato, nas disposições da

Lei 8.666/93. supletivament e aos princípi os da Teoria Gera l elos Con tra tos. e as
cli spos i<;ões elo Processo ele I )i spcnsu de Lici ta<,:ão. com f"u nclamcnto no inc. 11. do artigo
24, ela Lei. mcncionndn. co nl (mm: proc. 1\clm . n. 045/20 15.

CLÁS lJ LA SEG UND A: O Presente Con trato de Prestação Especia lizndo cons iste em
J\companhar o processo ele adaptação dos alunos novos nns escolas muni cipais e dos
que estão nas sé ri es ini ciais d ~ um segmento, sobretudo nos meses ele Setembro de
novembro, conforme cronograma da Sec retaria ivluni cipa l ck Educação: Ana li sa r o
grupo em di!c rent es con tex tos: como ele se urgani za. os espaços que ocupa. as
brin cadei ras c os j ogos que pri\-ilegia no dia a dia: ObSL.T\·ur os ' ~tl o res que ci rculam
longe do olhm dos p rol"essu r~s e ll l\L.'stigm <IS rc l r~yt'>es de poder ex isten tes entre os
alunos. recon hecendo as lide ranças c os que se su bmetem a elas. j un to a I:::sco la
Municipal José L~steves Rodri gues, com as seguin tes atividades : reforço escolar,
recreação e lazer, atividades artísticas e culturais, ati vi dades com as lamíl ias (reunião
bimensnis. palestras. oJicinas). nssi m como, nrriculação com a rede de gara ntia e cle tesu
elos dire itos das criança:-; L.: adole cenks. além elo acomp~lllh ame nto das a<;ões
empreendidas pel o muni cí pio no traba lho de cnfrentamento inl i:tn ti I.

A/L

CLÁUSU LA Tl!: RC ~ IH.A: A CONT RATAVA execu l<~rá os serv i<;os ora contratados
na Secretari a Mun icipnl de Educação ele Ecléia-Go. em um período diári o de 08 (o ito)
h o r l'!S.

PAR A(; RAF O ÚN ICO - a pn.:staçào dos servi
ços n C ONT RAT AI)! \ licará
ainda suj eito ao regimento interno ou norm as ela
Secre tari a Municipal de Educ ação e o
Colé gio Mun icipa l .I OSÉ FSTEV I-:S RODRI GUE
S:
C LÁU SU LA QUA RTA : C L ÁUS li i ,A QUA
nT A: Pela l:xccuçào de sc n iços
e l'e tivan1ente preswdos. prev istos nn c láusu la segu
nda. a CON TR AT ANTI~ para a
CO NTR AT A DA o va lo r de R$ ).460 .00 (c int:n
mil. quatruce11tns e sessenta reais). que
serão pagos cm U-+ (q uatru s) parcelas 1guats e
mensais de R$ 1.365.00 (hum mil.
trezen tos e sessen ta c cinco reais ):
CL ÁUSU L A QU I NTA : O Prc<.:o de que trata a
clúusu la anterior. não so rrcra reaju ste:
CLÁ USU LA SI•:X TA : /\ desp esa cu111 a c:-.:ccuçiio
dos sen iços constantes do presente
C(liTCrÚ no prcsenlé t.':Xercício linancL· irll soh a dol:u;
ii.u: 12.}(> I.O-IO:l. 2-02X manut. du
Ens. h111danH.:nta l 3 ..1.()0.1:1.00.00 ou t ra~ tksp. P
e~soal r<:c . con
trato~.

CL ÁUSU L A S I~:TI MA : O prese nte term o pode
rá ·cr rescindido nos lcrm us dos artigos
77 c segui ntes da Lei 11" 8.(>66/93. com altcraçõt:s
introdu7idas pà.1 lei n" 8.8~D /94.
inclu sive por aco rdo c11 trc as parte s:
C L ÁliSlJ I. A OIT AV .\: 1\ <t u s~ncia da CON T
RAT ADA Ot l ni'io prcstnt;i'ío de sei"\ içus
no atend im ento aos pacie ntes con lo rmc IXC\ isto
IH> presc11te contr ato. sujei tará o
CON TRAT ANT E à nndtn de R$ 1/30 (um trinta
avos) por cada dia l'altos o ou até
mesmo em rescisão co nt ra t ual~

P/\R/\Ci l~ A FO LJN ICO: O ,·alor da multa de que
trata o capu l deste art igo
podcrú ser descon tada dos pn g.nme ntos dcvidns pel
o con tratan
parúg ra l·o I" do inciso IV do :tn Xú du I ci n'' X.(>ôô
'9:1 :

te. coll lonn e IXL'\ isto no

C L ÁUS U L A NON A: o presente Contrnto
ele C' rcdt:nciam cnto, terú vigC:ncia de
1/09/20 15 A J 111 21201 5:

o

C L ÁUS U L A DEC I MA - Fstc Contrato de
prestação ck serviços espec ializad o. é
regid o em touos os seus term os. pdas normas
aplieúve is à espt:c ie. esgotando seus
cf'citos tan to que satis i"é itas tu utuan1cntc :1s oh rignt
;iks das partes:
CLÁ USU L A

Dit C JMA PRI MI!:JRA: O Ex trnt o deste
lnslru m~.::nto dt:ve rú ser
publicado no placar da Prefe itura Municipa l de Edéi
a-Go .. que~ condi ção indi spensáve l
para sua eficácia;

C L AUS U L A OI;:C I MA SEG UN D A: f-i cn eleito
em comu111 acord o e ntre as parte s. o
fo ro du Comarca do Mun icípi o CON T RAT ANT
E . co m exc lusão de qualq uer outro.
; (~ . para Ui ri!li ir poss h eis c uni r<l' Crsins nri
undas da cscc uçúu do prcsc ~1 ~m <>
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Aqui o desenvolvimento acontece . ...---IIIIIIJ!!!!!!
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E por estarem a sim j ustos c con1binad os. ass
inam as partes o presente
instrumento e m 02 (duas) via de igual teor. nu prese
nça de duas tes temu nhas civilm ente
capu zes.

PRE FUT R/\ Mll t IC' IP /\1.
do 111ês de Setembro de 2.01 ).

nr:. FD i'-:1 /\.

Estado de Go iás. ao primciru (0 1) dia

M' I~{?.!GO

Contratada

Co ntm lnntc

teste munhas:
Ia

-ome:

CPF: 50 0
C. l. :
END :
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