ESTADO DE ALÂGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
P.M.P CONTRATO N' OI/2016. I.L.
Processo no 0125001/2016. Contrato de Prestação de
Seniços que entre si celebram de um lado o Município de
Piranhas/Al e do outro o palesÚante PAULO SERGIO
T'IGLTEIRDO GONÇALVES.

PRE,{\IBI=LO _ DÂS PARTES E DO

FI.

ND.{MENTO:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRANHAS' Pcssoa Jurídica de Direito Público intemo,
inscrito no CNPJ sob o n' 12.225.54610001-20. com sede na PÉça Dr. Itabira de Britto. n." 4.
('cnÍo. CEP: 57460-000,na cidade de Piranhas. listado de Alagoas. neste ato representado pelo
Prel'eito tvluicipal. Sr. Maooel Biâsiliâno de Santana. brasileiro, casado. Empresiirio. portador da
cédula de ldentidade n" 261.315 SSP/AL. inscrito no CPF/MF sob o n" 122.120.164-68.
domiciliado na cidade de PiraÍúavAf. doravante denominado CONTR^TÂNTE- o FUNDO
MUNICf PAL DE El)UCAÇÃO, Pessoa Juridica de Direilo Público inlemo. inscriro no CNPJ sob
o n' 12.225-546/0001-20, com sedc na PIaça Itabira de Britlo no04, CentÍo. PiranhaíAl, neste ato
representâdo pelo SecÍetário Municipal de Educação. Sr. ReÍato Brtista Aletrcâr, portâdor da
cédula de identidade n" 1.976.2'76 - SSP/AL, inscrito no CPFMF sob o n' 041.514.284-96.
residente e domiciliado na cidade de PiraúaíAL. doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: PAULO SÉRGIO FIGUEIRDO CONÇALVES, iN§CúÍA NO CPF

íO

889.177.89,1-04. residente e dorniciliado Rua Floúano Peixoto.2l5, Cen[o. Delmiro Gouveia/Al..
tendo em vista o processo de Inexigibilidade de Licitação r'. 0l/2016, tem enke si justa e acordada
a celebraçào do presente Contrato.

FIjNDÁMENTO LEGAL: Deriva do Processo de Inexigibilidade de Licitação sob o N'01/2016.
II da Lei Federal 8.666 dc 21 de juúo de 1993, e das condições e

de acordo com o artigo 25. inçiso
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - Do Objeto: A Contrarada

a realizar os serviços dc
capacitaçào sobre a lei de diretrizes e bases da cducação nâcionâl - LD89.394/9ó.
se compromete

CLAUSULA SEGUNDA - Do Vator e Do Pagamcoto: O valor do prcsente pacto peúz a ordem
dc R$ 1.270.00 (um mil e duzentos e setenta rcais). O pâgamento sefti feito em forma total ou
parcial. não ultrapassado o periôdo de 30 (trinta) dias. contâdos a partir da execução dos serviços.

- Dos Recursos: As despesas deconentcs com os seniços ora
seguinte dotação orçamenúíria: FUNDEB 40.
coÍerão
a
conla
da
conratados
CLAUSULA TERCEIRÂ

CLÁUSULA QUARTA - Do Reajuste: O preço
3" § l'da Lei Federal N' 10.19212001.

é

ireajusúvel de acordo com os artigos 2o, § lo

CLÁUSULA QIIINTA - Do Prrzo: A execução dos serviços coofatados teni o pràzo de
(cilco) diâs. Podeni prorrogar-se consoanle conveniência das pârtes, alravés de Termo Aditivo.
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CLÁUSULA SEXTA - Da Mültâ: A Contratada obriga-se ao pagamento de multa de l% (um
intciro por cento) do valor do Contrato, em caso dc descumprimento do ajustado, sem prejuizo das
dcmais sanções previsias em Lei.

CLÁUSIILA SÉTfMA - Dos seíviços: A Contratante na vigência do pacto podení solicitar a
substituiçào de qualquer executor dos seniços constatada inaptidâo do mesmo. A Contatada
assumirá a responsabilidade por qualquer dano, por ação ou omissâo do pessoal. que veúa causar
ao Contmtante ou a tercciros.

CLÁUSULA OITAVA - Dos Encargos: Os encargos t buxtuios, previdenciários e trabalhistas
que incidam sobre o contrato, terão suas respectivas quitações sob total responsabilidade da
Contratada.

- Da Rescisão: O Contrato podcni ser rescindido a qualquer tempo por
iniciativa das panes, bastando apenas uma troliÍicação por escrito com antecedência de 72 (setenta e
duas) homs; pela Contratante independente de notificaçào judicial ou extajudicial. sem ter a
Contratada o dircito a indenização se esta: falir, entmr em concordaa ou dissolver a Íirma; transferir
no todo ou em partc o contrato. sem exprcssa autorizaçâo do ContEtante; em caso de desacordo
mútuo ou conveniência do Contratante e por infringir qualquer cláusula deste Conhato.
CLÁUSULA NONA

- Dâs Sânções: Pela inexecução total ou parcial do conrraro a
podeá.
garantida
Administração
a prévia defesa. aplicar ao contratado as sanções âroladas oo
aíigo 87 da Lei Fedcral no 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA

CLALISULA DECIMA-PRIMEIRA - Do Foro: Quaisquer contendas cmergentes deste ContÉto
ser.ào dirimidas no l-'oro da Comarca de Piranhas. É.stado de Alagoas. com renúncia expressa de
qualquer outro por mais prir ilegiado que seja.

O Município de Pirarúas e o Co ratado justos e acordes assinam o contràto em 02
(duas) \'ias de igual teor e formÀ que lidos e achados conformes. vão assinados pelas paÍes
juntamente com as leslemunhas a tudo prcsentes.
Pirynhas/Al. 02 de fevereiro de 2016.
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