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CNPJ: 01.612.622/0001- 33
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ESTADO 00 PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PIAUI
CNPJ : 07.703.465/0001·56
PRAÇA DEPUTADO GOMES CALAD0, 128.CtENTRO
CEP:64.460-000-ÁGUA BRANCA

1• TSRXO ADIT?VO AO COIITRATO _. 021/20UI nR11ADO ICIII
02/04/20UI
PREGÃO

-C:UU. r . 008/2018

CONTRATO DE PRF.STAÇÃO DE SF;RVlÇOS PROFISSIO AIS AUTÔNOMOS POR
PRAZO DETERMINADO E SF;M
CULO EMPREGATÍCIO.

PROCll880 ADllll]]IJIBTRATWO i r. OUl/20 I S

CON'TRATANTE: o IIIVJllci:Plo D& BZTÁSIÃ DO PIAvi-PI,, Jl'l•""')O jurldtc& (le
dlrclto pllbllco !ntcmo. com ,;e<ie ru, Fm.n ef8eo Delmon<Jes. 8/ n, Ceou-o.
Dcumiu do Pioui•PI, írn,criU, no CNPJ :,ob o N.· Ol.612.622/0001 -33, neste
ato :reprcsc::ntado por seu .Pm:fclto, o Sr. Pá.blo de Cano1;1U.\O Ma,oedo. braallelro.
CüBaido. ro!i:ldr.nk

·t:

dQmiciLDido

rí.ç ti,ti~

4-.:idude d e Mictán iu. do Piuu..i.

►: tt.t.mlo

do

Pinltl,
Empre;,.,;, AUI'O IIIBCAlllCA ALlAIIÇA, iruoa-ito. no
C.N.P.J/MP. Sob D n• 19.M?.408/000I-69 , com -1e !1 Av.
Trananordc-otin11, n · 825, hllirro Santo Antonio, CEP 64.750-000 Pau..lista.na•.Plt rqn·l!-,nmda por 8C!r.U Em.p resário o Sr. Joai Hücl..-.rand.o
da BU.., brttllileiro, caeado, portador da <:êdula de identidade n•
30.009.369-.X -/SP e CPP n• 498. 600.203-10.
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CONTRATANTl!:S

aclma

Lá\Ht \ l 1~ primeira do ~tH1rt• ítndo oo ntrtuo de
conlonn.ldadc com o Art. 60 da Lei 5.666 de
Uctta.çil,cs, resolvem prorro.g ar o mcamo naa scguintc6 clAu$ulas=

t11111ilili("tt t:cl•1~. çm ifl t~t\o d
p,e,1...ç(I.,:, d" ,,._,.,..;ç,,;, e cm

Clam,ula Primeira - AMBOS CONTRATANTE e CONTRATADA dcclanun
cslnrom de .acordo com a prorrog.... (:flio d.o Contrato por maUI. 12 (dou:J meses,
lnlcif,n<1<> !'""-""'de OI (\lr,i,I de J,wcw do '.:101!1, eom. \oronno em 31 (trinu, e
wnl <k Oc:=mlm> de 2019 .
Clausula Segunda - Permanecem 11Ul.ltero4':l.!! "S demais cl;lusuln.~ p,w SIM no
Conuato MtC'ricu·1nent.c firmndo.
E, por f!:8Ullttm: t:m pl!rlcilJ.O 111eo:rdo, cm Ul.d o quonto :ne$:t.C ti"t.$tr"lltnl!:tH;o foi
IOvnldO,
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tcMemunhes que ta.m_~m o subscl'C'Ycm~

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços profissional autônomo por
prazo determinado sem vinculo empregatício, que faum de um lado a CAMARA
MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito,
público interno, CNPJ. W 07.703.465/0001--58, com sede admil}istrativa estabelecida na
Praya Depu1ado Gomes Calada, 128, Clà:Dtro, cidade de A.gua Branca - Piauí,
representado por se<U titular, o Sr. RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS,
J>F:394.8S5.363-72, RG: 1022757 SSP- PI, Pia.uicmse,Presidente da Câmara
Municipal, aquí denomin.ado CONTRATANTE. e do outro lado ELIAS DE;
OUVElRA BRITO, CPF: 136.582.668-4, RG! 1.129..289, Resídmtc e Domiciliado,
na ltua Jo!lo XXIII, umero 213,Centro, na Cidade de Água Branca - Pinuí,. de om cro
diante c!eoominado CONTRATADO, fazendo mediante as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PlUMEIRA - Este coo.trato tem como base legal o art. 37, 1X da,
Constituição Federal.
CLÁUSULA SEGUNDA - O contratado obriga-se por fo:rça do presente contrato de
prestação de serviy0s por prazo det:cmtinado e sem vinculo empregatício a prestar o
serviços de Fotografo da Câmara Munícipal de Água Brãnca (Pí), de acordo com as
Especifica,iõcs técnica em cumprimento a Lei de acesso
as lnformaç,0cs e,
transparências dessa C4mara Municipal wna vez que sc:jam compatíveis e estej am.
enquadradas dentro de suas atribuições na fomta legal.
CLÁUSULA TERCEIRA- A contratada dov~ ewnprit a parte preventiva do Trabalho,
no ãmbito do território do Municípío contratante.
ÇLAÚSULA QUARTA- Durante II vígência do presente contrato, o contratado
prestara os serviy0s de FOTOGRAFO da Câmara Mun.icipal de Água Bran.c a (l'f), de
acordo com as Especificações .técnica em cumprimento a Lei de acesso as Informações
e transparências.

CLÁUSULA QUINTA- O não cumprimento das obrigações decorrent~ do presente
contrato por parte do contratado implicará na rescisão do mesmo sem prévio aviso e
sem qualquer õnus para Administração Pública.

NOME ! _ , L ~

l,STAOO 00 PIA UÍ
PREPE:n"URA MUNICIPAL DE BIITANIA DO PIAI.li - PI
CNPJ: Ot.612.622/0001 · 33

CLÁ SULA SEXTA- Em n:muneraÇão pelos servíÇos alhu.res espccíficados, a.
Contramda n:cebc:rá do Contratillllo o valor de RS 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito
Reais), Pelos Servíçes Prestados, á Cãmw-a Muoicip11l de Água Brílnca • Píauí verba e
dotayão orçamentária da Câmara Municíplll ..

li' TICIUIO ADrrIVO AO 00.IITRATO Ir o:ui/11017
PRZOÃO PIIBB&•CIAL Ir. 026/:1017
PROCEAO ADMDllllTll:ATIVO i r. 0 7:1/:1017

CONITRATANTE: o Ktlll"ICÍPIO D:I: •nÃlll'A DO PIA.Uf-PI, pessoa J urfdiC!> do
direito p-.\bliw in1.en-,<>, coro sede oo Frnnc~co Delmondc•, s/n, CcnLro,
Bctània do Piauí-PI, inscrito no CNPJ !IOb o N.º Ol .6 12.622/000 1-33.
1>,\o rei>r"«en¼(IQ p;,r ,;eu Prefelw, <> Sr. F(,blo <:le CarvaU;,;, )!Acedo, br,:,;,11,wo,
casado, residente e domiciliado ncata cidade de Bctània do Piauí, E8tado do
l'lo.Ui.

º""a,

CLÁUSULA SETIMA~O presente contrato tem o praro de vigência de 12 (DOZE).
meses, com inicio no dia 04 de Janeiro de 2019 e ténnino 110 dia 31 de Dezembro d~
2019.
ÇLÁSULA OITAVA - Este contrato poderá ser renovado por igual período ou pcriodo
superior e, inclusive, ser reaj ustado, sempre mediante termo aditivo ese,rito, tudo cm
confonnidade com a necessidade e conveniEncia da Administraç!!o.

CONTRATADO: ABD&KAL CARVALHO AJO>RAl>.IE. inscrito no CPF n •
0611,.694.so+-:IO.

Pelo pr=<:nte ln"trumeuto Público, o::, portes CONTRATANTES l\cimà
qu<ll. ll .(IM . em aten,;4') /1 c!Auaula primeira do supre.eirado contrato de
prestação de acrviço,1 e cm confon:nid11d.c com ,o hrt. 60 da Lei 8 .666 de
Uci.taçõ,e., 1 reso,.lYem prorroga.r o metmo nas segutntM daue,u.la.-9:
AMBOS CONTRA'fANTE " CONTRATADA do,claram
catarem de acordo com a prorrnpçào do contrato por m.ai$ 12 ( - ) l'llC<léS,
lnJct;;.n<10 a partir de 01 Cum) de Janeiro de 2019, com t~nnlno cm 31 jtrinta e
um) d,e Dc:=:mbro d.e 201 9 .

Clausula Prlmelr!I -

Clauaula Segunda - Permanecem i:naltcmdá.8 ao demru,, cláuw. • prcviMn& ,;o
Co.otmto t~.n:Lerlorme.nt c: flrmado.

E:.. pior ei,~1'11!.m e.m pmfc.lto ac:nrdo, cm tudo quanto n este instrumento foi
lavrado~ obrig\U:n •iS.c a. cuu,p:rirem o pre&en\Ci ,f&,.iJ;.titl(Uid,o-o t,etittOte dl.lM

CLÁUSULA '0 A - As panes que desejar resci.o.dit o presente contrato antes de seu
témlino, Poderá faze-la sem motivo justo ou por mera deliberação.
CLÁUSULA DtcIMA- Fica eleito o foro do Comarca de Água Branca- PI para
dirimir possíveis dõvidas que venham a surgir no cumprim.ento do presente contrato,
renunciando as partes a qualquer por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente termo de contrato em 03
(três) vias de igual e forma.
Águà Branca- PI, 04 dcJaneiro de 2019.

te:;slt!:munh.i)111 que mm_l>i!:m o subacreve-m.
Bot,,\nla do Plaul - PI. 31 do d=bro dt 2 018.

RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
•Presidente da Càmara Municipal-CONTRATANTE-

Teatemunhaa:

CPP, 05:,--

341 ~,03 - lf3

Df, ve;l'C{

Bcito

ELIAS DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 136.582.668-4
-Contratado-

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

