
CONTRATO N°: 00010/2017.

termo de contrato que entre si celebram a
E ODALITY SERV1CES - CONSULTORIA, ^^ESSORIAE SERVIÇOS

Â PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

pelo presente instrn.ento -l«J;„=nrec°hko"'! nes^êtí
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachao „ niwot-fiado Enaenheiro Civil,
representada pelo Prefeito Fábio Moura de RiLhão - PB, CPF
residente e domlcllisdo na Rna ttónoel T<^2 de R,„rno 37^- si»ples;;»nte

SER^CES - COHSüLTORIA, MREdSORIR E SERVIÇOS I.TDR - R®
17CNPJ N .522.596/0001-92, NESTE

RESIDENTE

CPF N'ABARUNACASA - CENTROLINS FIALHODOMICILIADO NA RUA MARIA DA CONCEl
704.189

952.257.654-91 qual se regerápre sente contrato,CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar
pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO: nnnni/5017 nrocessada nos
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n» 0°003/2017, processada no
tírmoí SnS Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
de Aqosto de 2007, e subsidiariaraente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de ju ^nofi
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n» 123, de 14 de dezembro
alterada.

s=^
DE RIACHÃO/PB.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada. Pregão Presencial no 00003/2017 e instruções do
Issls que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: á RS 19 800 00 (DEZENOVE MIL E
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 19.800,00 (DBZEnoví; »
OITOCENTOS REAIS).

parlodo de »« .n=, exceto per. os casos previstos RO Art.

lloããl o re;.r«ulbrU';c"oLco-.ÍRaoceiro do contrato ^ TUl
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. , a-T-aí-aHrí
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso o on

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

SS™. 04 122 .«02.2003 - ELEMEHTO DE DESPESA: 3.3.90.33.00 - OSTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

o1ag^n?nír"á eLS^^Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: PAGAMENTO MENSAL.

Slít^:rrp«.°rrcuçAo ao oOlato ora costratado, 'e
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, esta abai
considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Início: Imediaiio

Conclusão: 1 (um) ano nata de
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 1 (um) ano, considerado da
rvisIntirdáãU InatruDoato poderá ser prorrogada por iguais e ="'=.^=|l';=,P;''°t'seW"?aí"as
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas
características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: , i 4 He acordo
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente r^lizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;




