
CONTRATO N°: 00095/2016. |

discriminado neste instrumento na forma ABAIXO: ,

Pelo presente instrumento particular de neste ato
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro Brasileiro Divorciado, Engenheiro Civil,
representada pelo Prefeito Fábio Moura _ cintro - Riachão - PB, CPF n°
residente e domiciliado doravante simplesmente CONTRATANTE, e
486.33..,74-.., Cte.,. de da„t.d.de n. »5..8. _SSP/P ^ ^

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO ■. o DP00004/2016, processada nos termos da
Este contrato decorre da Ixcxtaçao modalxdad p gmentar no 123, de 14 de dezembro de
Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e a Lex Complementar n 12j, a
2006.

o DEÍ>ETO .STEDOAL K- 38.851 DE 05 DE O^BEO

lnte,„„tes do preoonte contrato, lnd,pende„,,e de
transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: (NOVENTA MIL REAIS) .
r:rorTcfJ!fdic=^:ordo'':'cn^^^^^ - -
contratado.

of:r^os°c^rra;aTos"sr^^^ periodo de um ano, exceto para os casos previstos nol Art.
OcórLLo^o^ desíquilibrio econômico-financeiro do contr^o, jf^^AlJnea^ d! ía^^Lei
oue as nartes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, incxso
8.666/93, mediante comprovação documental e requerxmento expresso o

rfeSísr^ír^rãí p^Ínta da -quinte dot^o, ,c^^^ OE
ORÇAMENTO DE 2016: M^SOS _ gLEMENTO DE DESPESA: 3.3. 90 .36.00/3.3. 90.39 i 00 -
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 15.452.1002 2041 qe AGRICULTURA:

,Outros serviços de terceiros 5° 00/3 3 90 39 00 - outros serviços de terceiros
20.606.2009.2010 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.au.J».uu ^
PESSOA física/pessoa JURÍDICA.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: a. e. nrocesso reqular, da seguinte
O pagamento será efetuado na Tesouraria, do Contratante^ medxante processo regu
maneira: ATÉ TRINTA DIAS APOS A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS; ,-r,nfnrme suas características, e que
O prazo máximo para a execução do objeto ora ton r g/93 ggtá abaixo indicado e | seráadmite prorrogação nos casos prevxstos pela Lex 8.666/93,
considerado a partir da emissão da Ordem de Servxço.

Inicio: Imediato

..l.f-Tp^írzo^jTíptnci. do contrato será determinado. 01,u.) ano, considerado da data de sua
4!u2^- Considerar as Observações do Termo de Referencxa. iquais e sucessivas períodos,
4.1.3 - A vigência deste instrumento ^^rt 57, da Lei 8.666/93, observadas as
mediante acordo entre as partes, conforme o dxsposto no Art. 5/,
características do objeto contratado.

'"t°|^„°,frpa;™ntr/.?Svra%?r^^^^ serviço. e£etiva.ente re.ll.ado., de acordo co.
r-"«o%'So"na°r"rcõntt«?^^^^ necessários para^ £iel prestação dos serviços
contratados;




