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l!STAl>O 00 PIAUI 
PRKP'EJTURA 1>-W?,."lC, DE SANTO ANT0."110 DOS ~GRKS 

CNPJ -01.d\2.~1 07. RUi\ WIZOO!litES VlLANOV~ 3(5 - é:HNTRD 
l:Kt'-M.4,;Ri·oôo · SANTO M'TO, O .DOS .MIIJ\.ORES · PI 

CONTRATO QE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS oº 0112020 

Ao., dóis dia.~ do m& de janeiro de doi~ mil e vinte, nesta cidade de Santo Antonio doo 
Milaw"" l'iau.1, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO 
DOS MlLACRES l'lAUi, ESTADO DO PIAUÍ domvnnte chnmndn abreviadamente 
PREFEITURA., i"-9Crita no CNPJ "°b o nº 0L612.60:l/OOOI-07, .,.tab.,Jccida na Rua_ 
Luís Gomes Vilanova nº 55 neste ato representada pelo Senhor Pn::fcito ADALBERTO 
GOMES VILANOV A SOUSA FILHO, portador da Cálula de Identidade nº 
I.S93.S02-PI o CPF nº 760.079.953-72, ....,.idente e dom.iciliado na Rua Luis Gome$, nº 
298, centro e do outro lado o Sr. AI LTON JOSÉ OE ARAÚJO, portador d3 éclul3 de 
Identidade n• 2 .235.7S0-SSP/Pl. e CPF nº 963.423 .903-04. rcsi.dentc e domiciliado na 
Ru.a Manoel Benuurlino, 186 - Centro, dcMe municlpio. Ambos dcnomiru>dos, 
respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADO, tendo em vi1<ta o Processo de 
Di.5J>Cn&a de Licitação, e em observãncla ao dlspo5to na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993 e altcnoçõcs postc:riore;,, RESOLVEM eélebrar o pr=enl.c Con.lnllO de 
r...,,,taçilo de Scrvi90s. sob os tcnnos o condições ostabelooída.s l'.láS ol6.wn,la.s obmi<o; 

CLÁUSULA PRJMEíRA - Do objeto do Contr■to. 

O contratado, obriga.se por força. do presente CONTRATO DE P~STAÇÃO 
DE SERVIÇOS a pTCStar os serviQOS como Operador das máquinas; Rett0euavadei11!1 
e, Motonivelodora do municlpio de:: Santo Antonio do3 Mjlagco, - PI . 

• CLÁUSULA SEGUNDA - o.,· ,..,.Jor. 

Em temúúera,;.l'.o desses servioos receberá o o<ruJválente a RS 2 .100,00 {Dois M il 
e Cem ROAis), pag05 com ..,.,urso• do FPM. 

• CLÁUSULA TERCEIRA - l"llpmento. 

O pagam.ento será o(etuado a cada dia 06 (seis) do ml!s corn,ntc. 

• CLÁUSULA QUARTA - Da vigiocla. 
O presente contrato ten\ duração de 02 de janeiro a 3 1 de dezembro de 2020. 

CLÁUSULA Q UI TA-Da reseblo. 

Este conlrlllo pod~á ser rescindido independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, a critério das partes, no caso de ocorrer o atendimento da não 
obrigatoriedade da prestação dos serviços, ou ainda na hipólese da tnul:$fcrêl'.lcia de 
contrato a terceiros no todo ou em partes, sem prévia autoriz.açio da contra,tada. 

• CLÁUSULA SEXTA - Das dJsposlçllcs tinais. 

O Contrato reger-se-á pela Dispensa de Llcítaçio, elaborado com base no Art. 
2S, inciso II, ço111binado çom o An. 13, inçiso 111 da Lei nº. 8,6óó/93. 

O não c::wnprirncnto das cláuoul.as anteriores, forçará o Contratado a nllo cumprir 
com BUBS obrigações perante a Contratante, ou vi.ce-versa. 

• CLÁUSULA OITAVA- Doforo, 

Fica eleito o foi:o da c::idade de São Gonçalo do Piauí - PI., para d.írimir toda e 
qualques- dt'ividas resu.ltanle do presente instrumen.to contratual, renunciando 
expressamente, a qualquer ou1ro por mais privílegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este 
Instrumento Particular em 02 (duu) vias assinadas pelas panes Contratantes e pelas 
Testemunhas: RAIMUNDO BARBOSA GOMES, bra.siJciro, casado, residente e 
domiciliado a Rua do Campo nº 350, Sanro Antonio dos Milagres - PI, pol'tlldo, da 
CHula de Identidade 1,1• 1.156..382 SSP-PI e CPF n• 4 1 l.949.263-04 e LINDOMAR 
MACHADO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, nssidente e domiciliado na Rua Manoel 
Luis Fen-einl, nº 300 - neste municlpio. portador da C&111la de ldotldade nº 
1.164.104/ SSP-PI e CPF nª 481.425.143-20. 

S.mo Amo.nio doa Milap,s ...PI. 02 de janeiro. cio:, 2020. 

Filho A~si:U.~ Ailton Joú ~Ân.újo 
Contn,tante Contntado 

Testemunhat: 

ISd"J.A.LMJ 1'V t'lAU'-
P RP.FBITUH.A MUNJC. 1)1,;. S.·\NTO ANJ'ONlO uoe MJJ..,\Qtte.S 
1... 0UJJl.~l-o1', RUA LUlZ GOMES VII...ANOVA,, M - CENTRO 

114.4S8-000 · SA?.'TO Al'<TONIO DOS Mll.AOR&S - f'l 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 02/2020 

Aos dois dias do mês de j aneiro de doís mil e vinte, nesta cidade de Santo Anto.nio do 
Mil11gres Piau.l, de um lado o PREFEITURA MU ICJPAL DE ANTO ANTO 10• 
DOS MILACRES PIAUf, ESTADO DO PIAUf dornvante chiunodo abreviadmnente, 
PREFE.ITURA, insorita no CNPJ sob o n• 0l.612.603/0001-07, .,..,tabelecida na Rua. 
Lui.s Omnea Vilanovn nº 55 acate ato rcprc-.tada pelo Senhor Prefeito ADALBERTO 
GOMES VILANOV A SOUSA FILHO, portador dn C&lula de Identidade nm 
L593.502•PI e CPF rt6 760.079.953-72,, residente e domiciliado na Rua Luis Gomes, n-
298, centro e de outro lado o Sr. JAll:tON GOMES DA SlLVA , portador da R.O n-
3.291 .467 - PI e CPF n• 055.347.993-82, residente e domiciliado na Av. Santo Antoni~ 
n• 2164, Brejinho - municlpio de Santo Antonio dos Milagres - PI. Ambos 
denominados, respectivamente. CONTRATA TE E CONTRATADO, cm 
conformidade com as normas pertinentes de suas alterações pos.teriores, tendo em vista 
o Pro<:esso de Dispensa de Licitação, e em observi\nci& no d isposto na Lei nº 8 .666/93. 
de 21 de junho d e 1993 e ali~ posteriores, RESOLVEM celebrar o pr=cntc 
Contrato de Prestação de Servi~"- M>b os lermos e condiç,õe.s esto.bclocidas n..,. 
cláwiiul.lílS abaixo: : 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - Do obje to do Contrato. 

o c::ontratàdo, obriga-se por força do presente CONTRA TO DE PRESTAÇÃO 
D E SERVJçOS, a pre$1ar os servi~• oomo Operador d3 máquina.; Moton.ivelado.m e 
Caçamba do mwúclpio do Santo Antonio dos Mil"S"""' - PI. 

• CLÁUSULA SEGUNDA - Do vàl(>r . 

Bm remuner3çào desses serviços rcceberíl o equivalente a RS 2.100,00 {Dois Mil 
e Cem Reais), pagos com recursos do FPM. 

• CLÁUS LA TERI ElRA- Pa~amento. 

O pagam.ento será cfotundo o c,ida dia 06 (seis) do mês con-ente. 

• CLÁUSULA QUARTA- Da v i3i.ucia. 
o p resente con.trato teríl duração de 02 de janeiro 3 3 1 de dezembro de 2020. 

• CLÁUSULA QUINTA- Da resddo. 

Este contrato poderá ser rescindido independentemenle de interpelação judicial 
ou extrajudicial, a critb:io daa partes, no caso de ocorrer o atendimento da nlo 
obrigatoriedade da prestação dos servi90s, ou ainda na hipótese da transfct'fflcía de 
OODtrato a terceiros no todo ou em partes, sem prévia autorizaçio da contratada. 

• CLÁUSULA SEXTA-Du db~ flnata. 

O Contrato reger-se-á pela Di.spenaa de Licitação, elaborado oom buc no Art. 
25, i.nc:i90 n, combinado oom o Art. 13, inciso Ili da Lei nº. 8 .666193. 

• CLÁUSULA s11:TIMA - Du dbpoalçliea ftnata. 

O nlo cumprimento daa cl"'9ulu anteriores, forçará o Contratado a nlo cwnprir 
com suas obrigaç,õell perante a Contratante, ou vice-versa. 

• CLÁUSULA OITAVA- Do foro. 

Fica eleito o foro da cidade de Slo Gonçalo do Piaul - Pl, para dirimir toda e 
qualquer dt.vidaa ffllllltante do pre3Cllle instrumento contratual, renunciando 
exin-am,ente, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E para fumeza o como prova de assim haverem. contratado, fizeram este 
IDstrumento Particular em 02 (duu) viu assinadas pelu partes Contratantes e pelu 
Testemunhas: RAIMUNDO BARBOSA OOMES, bruileiro, casado, residente e 
domiciliado a Rua do Campo nº 350, Santo Antonio dos Milagres - Pl, portador da 
CHala de Identidade .u• 1.156.382 SSJ>-Pl e CPF n• 411.9"9.263-04 e LINDOMAR 
MACHADO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Manoel 
Luia Ferreira - Povoodo Chapada do Oc:n6sio, deste municlpio, portador da CHula de 
ld-tldade a• 1.164.704 - SSP-PI e CPF n" 481.425.143-20. 

t Santo Antonio dos Milagres -l'l, 02 de j~ de 2020. 

. e,&·n»:z ~ @ s;,/4-.z. 
Adalberto Gom . Som Filho.J~n Gõm .. da SUva 

Contratante Contratado 

Testem.lUlbu: 

1. <íik~ '6,ks. e;; •• ..r 

2 - la-l-bcd Jl.,/...}J., P- 4.~., 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


