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CONTRATO DE l'RESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO N.0 335/2015
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. que entre si faze m as pa rtes
de um lado o MUNICIPIO DE EOÉIA, Estado de Goiás, pessoa juríd ica de direito
público interno, com sede na cidade de Edéia-Go ., à Av. Presidente Kennedy, n° 16 1,
centro, inscrita no CNPJ sob o n° 01.788.082/0001-43 , neste ato representado pelo
Prefeito Municipal Sr. ELSON TAVARES DE FREITAS, brasileiro, casado,
agropecuarista, portador da CI de n. 102. 136-2".via-SSP-Go., e inscrito no CPF de n°.
049.259.20 1-20, residente e domiciliado na cidade de Edéia-Go., à Rua Flor de M a io, n.
55, centro, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, de outro lado
o(a) Sr(a). RAPIIAELA BARROS OLIVEIRA, brasileira, solteira, digitadora,
portadora da C.l. de n. 0 5654183-SSP-Go, e inscrita no CPF sob o n. 0 04 1.578 .571 -5 1,
residente e domiciliada na cidade de Edéia-Go, doravante denominado simplesmente de
CONTRATADA, que reger-se-á de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSU LA PIUMEIRA: - f undamen ta-se o presente Contrato , nas disposições da
Le i 8.666/93 , supleti vamente aos princípios ela Teoria Geral elos Contratos. e <tS
di sposições do Processo de Dispensa de Licitação, com fundamento no inc . li. do art igu
24, da Lei, mencionada, em conformidade com o Proc. Administrativo de n. 063/20 15 e
Decreto Municipal n. I 65/15;
C LAUSULA S.I!:GUNDA- O(a) CONTRATADO(a), por força do presente Contrato,
se obriga a prestar a CONTRATANTE, os serviços de digitalização junto ao Cartório
eleitoral da 68a zona eleitoral, no município de Edéia-Go. , na Revisão eleitoral;
CLÁUSULA SECUNDA:- Pela execução dos serv iços caracterizados na C láusu la
Primeira, a CONTRATANTE, pagará ao(a) CONTRATADO(a) o valor total de R $
1. 103,00 (um mil , cento e treis reais). Que serão pagos da seguinte maneira :
1-) R$ 3 15,00 (trezentos e quinze reais), referente o mês de Novembro de 2015;
2-) R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) referente aos meses de Dezembro, de
20 15.
CLÁUSULA TERCEIRA: - O serv iço serão prestados na cidade de Ed éia-Go., e os
equipamentos necessários e destinados ao cumprimenlo do presente contrato, bem com o
à mão de obra será de inteira responsabilidade do(a) CONTRATADO(a), não gerando
vinculo empregatício algum ;
Parágrafo Primeira: Fica por conta do CONTRATADO todo material
destinado ao cumprimento aos serviços previstos na Clausula Primeira;
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CLÁUS ULA QUARTA: - Correm por conta do(a) CONTRATADO(a) todas as
despesas inerentes à contratação de pessoal auxiliar necessário ao desenvo lvimento das
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contratadas;

C LÁUSlJLA QUINTA: - DA MULTA- rica estabelecida a multa contratual de
2%(dois por cento) so bre o valor total do presente contrato, que será suportado por
qua lquer elas partes que deixar de cum prir quai sq uer cláusulas deste contrato;
C LÁUSULA SEXTA:- DA DURAÇÃO - O presente contrato iniciar-se-á no di a
19/ I I /20 15 e o termino previsto para o dia 3 1/12115;
CLÁUSULA S IÜ 'IMA: Este contrato poderú ser rescindid o po r mútuo acordo dos
contratantes, atendida a convemencia do serviço prestado, recebendo o
CONT RATANTE o serviço por ventura efetuado, desde que ap resentado o já
realizado:
O CONTRATANTE terá o di re ito de resc indir o presente contrato, independententénte
de ação. nolifi cação ou interposição judicial , quando:

a) No caso de ser cometida qua lquer fraude pelo(a) CONTRATADO( a);
b)Sc o(a) CONTRATADA(a) transferir o presente contrato, no todo ou em
parte sem prévia autorização da CONTRATANTK;
c)Da inexecução total ou parcial do obj eto deste instrumento, deixando o(a)
CONTRATADO(a) de atender as exigências da CONTRATANTE para o
m aproveitamento do obj eto deste Contrato;
C LÁUSULA OITAVA: As despesas deco rrentes elo presente contrato correrão à conta
da segu inte verba orçamentária:

C LÁUS ULA NONA: Para dirimi r quaisquer dúvidas oriund as do presen te con trato
elegem as partes o roro do dom icil io ela CONTRATANT~ , renunciando qua lquer ou tro
por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual
teor c form a, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos
jurídi cos.
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