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CEP: 36.157-000 • ESTADO DE MINAS GE� �

CONTRATO N º 028/2017
Contrato de prestação de serviços que
entre si fazem o Município de Piau e a
empresa Marcelo Mourão Vilani - ME.
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. Marcelo Mourão Vilani, brasileiro, representante legal da
empresa MARCELO MOURÃO VILANI
ME, CNPJ 01.048.143/0001-36,
situada na Rua Felipe Palhares, 37 Loja 02 - Centro, Piau-Mg, Cep.
36.157-000, cujo objeto é a aquisição de cestas básicas de forma a
satisfazer
às
necessidades
da
população
beneficiada
pela
Assistência Social Municipal, visando atender as necessidades da
Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Piau MG.
Primeira: Para os efeitos das disposições contratuais, o
Município de Piau será designado pela sigla MUNICÍPIO e a empresa
MARCELO MOURÃO VILANI - ME por CONTRATADA.
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$ 236,37 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e sete
-::entavos) .
A CONTRATADA assume, neste ato, a responsabilidade direta e
total pelos serviços.
QUARTA: O preço global estimado dos serviços contratados é de
R$ 236,37 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e sete
centavos) 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 através de medições mensais
após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento
competente. O pagamento será efetuado por depósito em Conta
Corrente.
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