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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA, E A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA G. PIRES LTDA. - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.

Processo Administrativo n° 3418/2015.
Contrato n" 194/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede no Edifício do Paço Municipal, situado à Rua Alfredo Bueno, n ° 1235, em
Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 46 410.866/0001-71, neste
ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito, Sr. Tarcísio Cleto Chiavegato, brasileiro,
casado. Empresário, portador da Cédula de Identidade RG n" 7481 699-8 - SSP/SP, e
inscrito no CPF/MF sob n° 056.597 528-53, residente e domiciliado na Praça Carlos Gomes.
n° 14, Jardim Paraíso, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, que este
subscreve, daqui para frente denominada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa G.
PIRES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 48 838866/0001-00, com sede no sito São
Pedro, s/n° - Bairro: Vargeão, CEP.: 13820-000. no Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo, neste ato representada por seu Sócio Proprietário Sr Gilson Teixeira Pires,
brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 18.672094-4 SSP/SP. e do CPF n°
104.140.668-12. residente e domiciliado na Rua Pontes. n°63. Bairro: Jardim São Caetano,
CEP 13820-000. no Município de Jaguariúna Estado de São Paulo, que também subscreve,
doravante denominada CONTRATADA tem entre si justo e contratado o que segue

1.0 OBJETO DO CONTRATO:
11 Prestação de até 460 horas de serviços com máquina escavadeira hidráulica

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução dos serviços, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os
seguintes documentos:
a) Convite n" 013/2015
b) Processo Administrativo n° 3418/2015

2 2 Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir sua extensão, e desta forma reger a execução do
objeto contratado.

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 Os serviços serão prestados por até 03 (três) meses, a partir da data da assinatura do
Contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE

3.2 A CONTRATADA deverá executar o objeto mediante Ordens de Serviços que serão
expedidas pela Secretaria de Obras e Serviços, onde também será indicado local de sua
realização

3.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA, o combustível e o operador

3.4 As despesas do veículo, funcionários e fornecimento dos equipamentos de protecão
individual (EPI'S) que se fizerem necessários para execução dos serviços, e sua
obrigatoriedade de uso, serão de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como,
deverá estar em dia com as exigências da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).




















