
CONTRATO N2: 00084/2016.

termo de contrato que entre si celebram a II
RIACHÃO E EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME, PARA PRESTAÇÃO D
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de pg ^cNp/n^^Ol^íeil .770/0001-58, neste ato
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachao - PB, CNPJ n Engenheiro Civil,
representada pelo Prefeito Fábio Moura de RiLhão - PB, CPF
residente e domiciliado na Rua Manoe ^ qÓc goi ssp/PB doravante simplesmente

«6.330.974-00, C.rt.i» 9.9 _ M_.ntj.d.de __,-_935 . 081 _
CONTRATANTE, e do outro lado EDUARDO DA SILVA
- CAMPINA GRANDE

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FÜND^NTOS DO CONTATO; IN00006/2016, processada nos

o^oro-r". c»p3».„oo, n. 333, .. o,
dezembro de 2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO ^ação de Empresa Especializada para prestação de
O presente contrato tem por objeto. , , eí»miinto.s atrações* HÉLIO DOS TECLADOS E
serviços na apresentação dos Shows --^ístrcos das se^xntes atrações
BANDA ULTIMA HORA para abrilhantarem as Festividades de Sao Pedro,
Município de Riachão/PB, no dia 28 de Junho de 2016.

os serviços deverão ÍNOoTo^eTÍoire Tnstr^erro Contratante",®Íocument esses
d, pr„.„td =.ntr.to, ind.p.dd.nte d. tr.„==43ç.d.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto,
SETECENTOS REAIS).

p.p3ddo d. ». .dd, .6C.60 P.P. d. d.,d. P„di.dd, „d

: ̂:„r»uiid"r„d.idd-6i.„d.ir» d» ddnp„po -fi„rd;dTr;u"rd:
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65,
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

d. ..ddinP. .ddd.ç.d .
^  9nifi' Recursos Próprios do Município de Riachao: 02üb becretôiia «cs yOrçamento de 2016. Recursos rropiJ-w» « qo 39 00 - Outros Serviços
Cultura - 13.392.2017.2026 - Elemento de Despesa. 3.3.90.39.
Jurídica.

é de R$ 9.700,00 (NOVE MIL E

de Pessoa

o1ra-n?fIír"á efetuT^ Tesourar ia do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: ATÉ NOVENTA DIAS.

n:rdS!rp;rrrd°%d d» dP3«d -.ta
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93,
considerado a partir da emissão da Ordem de

Início: shows a serem realizados no dia 28 de gunho de 2016.
Conclusão: Após a realização dos shows mencionados.

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2016, considerado da data de sua assinatura.

?^°6r6rrp:,.»ntTpSS:o'l r.XTd». ,.,,190= „.lÍ3.do„ d. dco.do
r  "Tr«.dt S.*"»; ".f,s"n°.'o...drlc., p.r. a fiai pr.at.çãa da, ,.rviço,

a Ca„aa.f .da .aPa. ,u.l,d,a
serviços, exercendo a mais ampla e completa íiscaiizaçao, 4
responsabilidades contratuais e legais.




