CONTRATO N º 001/2017
Contrato de prestação de serviços que
entre si fazem o Município de Piau e
Marcus Motta Monteiro de Carvalho.

O Município de Piau, com sede na Rua Silva Jardim, n º 67, por
intermédio de seu Prefeito Municipal, Sr. Gilmar Aparecido Rezende
de Castro, brasileiro, assinou este Contrato, bem como o Sr.
Marcus Motta Monteiro de Carvalho,
brasileiro, casado, CPF
034.099.146-17, residente e domiciliado junto à Rua Dr. Jose
_:arlos Lery Guimarães, n º 245, Bairro Grama, Juiz de Fora - MG,
36047-614, cujo objeto é a prestação de Consultoria Jurídica para
o Departamento de Licitação.
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Primeira: Para os efeitos das disposições contratuais, o
Município de Piau será designado pela sigla MUNICÍPIO e o Sr.
Marcus Motta Monteiro de Carvalho por CONTRATADO.

SEGUNDA: A proposta fica fazendo parte integrante do Presente
Contrato, ao qual se incorpora sem prejuízo das demais cláusulas;
TERCEIRA:
Os serviços contratados,
objeto do presente
Contrato, de acordo com suas especificações e propostas tem o
valor de R$ 2.968, 00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito
reais) , correspondente a consultoria mensal, a qual poderá ser
exercida presencialmente ou à distância.
O CONTRATADO assume,
,este ato, a responsabilidade direta e total pelos serviços.
QUARTA: O preço global estimado dos serviços contratados é de
R$ 5.936, 00 (Cinco mil, novecentos e trinta e seis reais) e nele
estão
incluídas
todas
as despesas
com
tributos,
pessoal,
contribuições sociais, peças, transportes, descarga e quaisquer
outras despesas incluídas na transação.
QUINTA: O pagamento será efetuado mensalmente por depósito em
Conta-Corrente aberta em nome do contratado no Banco do Brasil
S/A, agência 2995-5, conta corrente número 35.604-2.
SEXTA: Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis,
de acordo com as condições da Lei 9. O 69 de 29/ O 6/ 95 que dispõe
sobre o Sistema Monetário Nacional que não permite reajuste no
primeiro ano de contrato, assegurada manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei 8.666/�
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