PREFEITURA MUNICIPAL DE

CEP: 36.157-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO N º 034/2017
Contrato de prestação de serviços que
entre si fazem o Município de Piau e a
empresa Padaria Três Irmãos - EIRELI.

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. Bruno Presto de Oliveira, brasileiro, representante legal da
EIRELI, CNPJ 24.905.104/0001-03,
empresa PADARIA TRÊS IRMÃOS
3ituada na Rua Marciano Loures, n º 76, Centro, Piau-MG,CEP: 36157000, cujo objeto é a Aquisição material de limpeza para a Escola
Municipal em virtude das volta às aulas.
Primeira: Para os efeitos das disposições contratuais, o
Município de Piau será designado pela sigla MUNICÍPIO e a empresa
PADARIA TRÊS IRMÃOS - EIRELI por CONTRATADA.
SEGUNDA: A proposta fica fazendo parte integrante do Presente
Contrato, ao qual se incorpora sem prejuízo das demais cláusulas;

Os serviços contratados, objeto do presente
Contrato, de acordo com suas especificações e propostas tem o
valor de R$ 72,60 {setenta e dois reais e sessenta centavos).
TERCEIRA:

A CONTRATADA assume, neste ato, a responsabilidade direta e
total pelos serviços.
QUARTA: O preço global estimado dos serviços contratados é de
R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta 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.
SEXTA: Na Nota Fiscal/Fatura (em duas vias) deverão ser
anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS e
ao FGTS.
SÉTIMA: Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis,

de acordo com as condições da Lei 9. 069 de 29/06/95 que dispõe
Rua Silva Jardim, 67 - Centro
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