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o MT]NICIPIO DE COSTA PI, pessoa jurídica de direíto público, no Ministério
da Fazenda com o CNPJ no 0l .61 2.580/0001 -30, com sede e foro na Praça Central, s/n, Centro
CEP: 64.765-000, João Costa PI, neste ato represerÉado por seu Prefeito, o Sr. JOSÉ NETO DE
OLIVEIRA, brasileiro, ca§ado, portador da cédula de identidade n" 746.784- SSp/pI e inscrito no
CPF sob o n" 259-282-103'1A, residente e domiciliado em João Costa/PI, localizável na sede do
Palácio Municipal, no endereço arçima citado, doravante denominado CONTRATANTE e do outro
lado LAIZ GONZAGA MORAIS SANTO§, brasileiro, SEGLIRANÇA, portador da cédula de
identidade n" 10.8892-90 - PN{/PI, inscrito no CNPF/IvIF sob o n" 444.231.443-g7, residente e
domiciliada na Rua Projetada 04, no 242 - Cantro, no mrmicípio de João Costa/pl. A
CONTRATAIITE e o CONTRATADO, acima especificados, têm enfe si ajustado o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE sERvIÇos, em conformidade com o art.2l,inciso I, da lei
8'666/93 e Decreto No 9.412, de 18 de Juúo de 2018, supletivamente pelos princípios da teoria
geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes Cláusulas e
condições;

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Contrato tern como obj*o a prestação de
Serviços de Segurança, para ser realizado durante os Fes§os de Nossa Senhora Aparebida,
padroeira do município de João Costa/pl.

A CONTRATANTE pagarí ao
CONTRATADO, pelos serviços prestados o valor global de R$: 800,00 (oitocentos reais), que será
pago ate o l0 dia útil do mês subsequente ao vencido.

O presente Conkato úerá vigência a partir da
assinatura do mesmo, até 30 de novembro de2022.

CLAUSULA OUARTA * DAs OBRIGAÇÕES Do (A) coNTRATADo (A): Execuüar o presente
Contrato de prestação de serviços em estrita consonância com seus dispositivos; responsabilizar-se
pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato; assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da
execução do objeto do Contrato; não transferir a outreÍn, no todo ou em parte, o Contrato Íirmado
com a CONTRATANTE, sem pÉvia e expressa anuência desta.

CLAUSULA OUTNTA - DAS 0BRIGAÇÕES DA CONTRATANTET Efetuar o pagamento ao(a)
CONTRATADO(A) de acordo com o estabelecido neste Contrato; comunicar imediatamente ao(a)
C0NTRATAD0(A) qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato; supervisionar a
execução do Contrato; facititar o acesso do pessoal, responsável pela execução do serviço, do(a)
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CONTRAT'ADo(A), as areas da Prefeitura, registros, documentação, legislação e fomecer
informações necessanas ao bom desempenho serviços; Ír§ comdos Custear despesas deslocamento,
hospedagem CONTRATADO, quando necessário heinamento e/ou orientação loco, comdo m-
acerto prévio

CLAUSULA sExrA - DA RESCISÀ0 CONTRATUAL: o(A) C0NTRATAD0(A) reconhece os
direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa preüsta no artigo 77 daLei g.666/93
e suas alterações; O Contrato podená ser rescindido, independente de notificação judicial ou
extrajudicial, de acordo com os arl.78 a 80 da Lel8.666/93, e no caso de descumprimento de uma
de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enüada pela outra
parte; Aplicam-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei 8.666/93 e
o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: A CONTRATANTE e o(a) CONTRATADO(A)
obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que
infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a lyo!,rn
por cento) do valor global do Contrato, que será pago integralmsÍlte, qualquer que seja o tempo
contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contato. O pagamento da multa não
obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA OITAVê _ DA DOTACÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes deste Conh'ato correrão por conta dos Recursos do TESOURO
MUNICIPAL, consignados na seguinte Dotação Orçamentiária:

UN[D. ORÇ.

02.21.00

CLASS. FT]NCIONAL
I 3.392.033 6 -2088 - Manurençâo

do Fundo Municipal da Cultura

NAT. DE§PESA

3.3.90.36.00

FTE RECT]R§IO

1.500.00.999

CLAUSULA NONA _ DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES:
O Contrato estará sujeito ao Regime da Lei n." 8.666193, ficando assegurando à CONTRATANTE
todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a
prestação de seruiços._

A CONTRATANTE proüdencíar.á a publicação deste contrato na imprensa oficial em forma
resumida, em obediência ao disposto no art. 61, panígrafo único, da Lei n." g.666193.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DA DISPENSA:
O presente Contrato foí regido conforme o art.24, inciso I, da lei 8.666/93 e Decreto No 9.412, de
l8 de Junho de 2018 e alterações posteriores.

REDES SOCIÀs
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ctausuta »Écnrae sBcuNnA - »o roRo:
As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de São João do Piaú/pl, da qual o município de
João Costa é termo judiciiárío, para ürimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratados, as paÍtes assinam e rubricam, o presente instrumento em
03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemrrnhas.

João Costa/PI,06 de outubro de2022.

(sa» /*l dÍ,J,*^
7" umucÍPro DE roÃo cosrAlpr

Iosé Nea Oliveira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

NOME: NOME:
CPF:CPF:

k
CONTRATADO

>
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