
CONTRATO N°: 00068/2016.

discriminado neste instrumento na forma ABAIXO:

pelo pieeeote 7^. 'Jfp/Ó-Tl"" ^J^to
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro Riac ao ^ Divorciado, Engenheiro Civil
pepr,.e„t.d. Pelo, Prefeito Fad^Mo»,. de "»»». _ centro - Pi.e»>o - PB, CPB, CPCasa - Centro - RiachãoÍSf

F

dreTdLuillTdo „ PU. -oei --df ?'T35.?s1
Identidade

doravante simplesmente
_ r)T3

SSP/PB,,
n° 486.330.974-00, Carteira - ———' _ p;, q^IXABA
CONTRATANTE, e do outro lado i^EKS LINO ^ linO DA

486.330.974-00,

POR ALEKS LINU DA

SN - CENTRO - RIACHAO

olL^
rF.NTRO " RIACHÃO - PBCPF N® 052.925.324-01
doravante simplesmenteMOTORISTA

IDENTIDADE Ncarteira de qual se regeráCPF N" ny^2. 925.324-01/ — :
CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assina
CPF N° presente contrato

pelas cláusulas e condições seguintes:

é de R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS - Presencial n° 00028/2016, processada nos
Este contrato decorre da licitaçao ^ ^ 2002, Decreto Municipal n°. 006/2007, de
termos da Lei Federal n° 10.520, ^^"^f^^^^^fpjeral n» 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
fltSçõ^slosírrloíe::'^^ -ioTlei^Compl^ nO 123, de 14 de dezembro de 2006.

ÃmSrS°»^MS^S°DA'MMimSTK»;SO MDHICIPH. DE EIECHM/PB.
oa aatviçoa dav.tao a.t pt.at.doa

a°d°°pr/ae„ta contrata, independente de transcricao.

S^Í^^rtftrSt; °:n^c,"aTaS'do prepe propoato,
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: exceto para OS casos previstos no Art.
os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto pa
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93. rontrato poderá ser restabelecida a relação
Ocorrendo o desequilíbrio (Jq Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
que as partes pactuaram inicialmente nos do Contratado.
8.666/93, mediante comprovação documental q

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: Hoi-arão constante do orçamento vigente:
AS despesas correrão por conta ^guinte dot^o,^^c^^^^ MACHÃO: 0202 - SECRETARIA DE
ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS ^ _ eleMENTO DE DESPESA: 33903600/33903900
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 0207
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 2005 2027 - ELEMENTO DE DESPESA:
-  SECRETARIA DE SAÚDE E = «^^pESs^^ SERVIÇOS DE TERCEIROS

^ 33903600/33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FlbiUA/
PESSOA JURÍDICA.

OLtosolA srai - do contratante, «.diante prooeaao regular, da aeguinte
DOS SSSVXÇOS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:^ v, ■ ratado conforme suas características, e que
O prazo máximo para a execução do o ]e o 666/93, está abaixo indicado e sera
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.6bü/i.o,
considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Inicio: Imediato

o praTStrgdnordo^reaente oontrato aer. d,ter.inado: 1 .no, ooneid.r.do d. d.t. d.
sua assinatura. r^o-r iauais e sucessivos períodos, mediante

L:rÍft«í1: 'pTr\erTon?r^ro";ispo«o'nc. Lt. 51, da Lei 8.666/53, otaerv.d.e a.
características do objeto contratado.

..rvido. .feti—. realiradoa, de acordo

r ?roporS« \o°'c\Tr'a"adt íídÕrÒe So" n°e'ceas4rlos para a fiel pr.at.c.o doa aervrço,
contratados; ^ "




