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CoNTRÁTO pE PRESTAçÂO pE SERVrÇO TEMPORT(RrO Ne 005/2022 ENTRE
AMEOSC E LUIS CARLOS MÂRCHETTI

AMEOSC- ASSOCTAçÃO DOS MUNICíPIOS DO
EXTREMO OESTE DE SANTÁ CÁTARINÂ, com sede à Padre Aurélio Canzi, 1628, no
MunicÍpio de São Miguel do Oeste [SC), inscrito no CNPJ sob o ne 83.829.267 /OOO1r
13, neste ato representado pelo seu Presidente rvAN JosÉ GANCI, Prefeito do
Município de Anchieta e Presidente da Ameosc, brasileiro, casado, inscrito no CPF

sob o nq 625.835.909-44, residente e domiciliado na Linha São Marcos, Município
de Anchieta - SC, doravante denominado de CONTRATÂNTE e de outro lado o Sr.

LUIZ CARLOS MARCHETTI, residente e domiciliado na Rua Sudoeste , 207, Bairro
Santâ Rita, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catârina, portadora
do CPF na 43O.66L519-72, inscrito no MEI com CNPI 29.797.725,/0001-27, sob
código de controle DB21ELV"I"TUTF3690, doravante denominado de
CONTRATADO, de comum acordo e com amparo legal, resolvem contratar o obieto
presente pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:

O Objeto do presente contrato consiste na contratação
de pessoa responsável para gerenciar o ECO PONTO, sendo responsável pelo

recebimento e destineção dos Pneus e Lixo Eletrônico e outros produtos permitidos
para depósito e posterior destino, no periodo de 03 (três) de laneiro de 2O22
(dois mil e vinte e dois) a 31 (trinta e um) de dezembr.o de 2O22 (dois mil e

ünte e dois).

cúUsULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔUICAS E RTTENCEIRAS:

I. DOPREÇO:

A confratânte pagará à contratada pela execução dos

serviços o valor mensal de RS 2.319,17 (dois mil trêzento§ e dezenove reais e
dezessete centavos), perfazendo um total de R$ 27.830,04 (vinte e sete mil
oitocentos e trinta reais e quatro centavos), pelo período contratado, os quais

deverão ser pagos mensalmente até o dia 05 (cincoJ do mês subsequente ao da
prestação dos serviços.

II . CúUSULA TERCEIRÂ - DO PRAZO:
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O prazo de ügência do presente contrato é no período
de 03 (quatro) de faneiro de 2O22 (dois mil e únte e dois) a 31 (trinta e um)
de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

cúUsULA QUARTA - DÁS CONDIçÕES DE EX.ERCER O TRABALHO

Os serviços deverão ser prestâdos junto ao Eco Ponto
nos horários de segunda a sexta feira das 7h45min às 11h45min e 13h00min as

17h00min.

CLÁUSUIA QUINTA - DO REAIUSTE:

Os preços constântes do presente Contrato não serão

reaiustados na vigência deste prazo.

cúusulA sExrA - DA RENovAçÃo
O presente contrato pode, por acordo e interesse das

partes, ser prorrogado na forma da Lei, respeitadas as condiçôes do seu obieto.

CúUSULA SETIMA - DA RESCISÂO:

A rescisão deste contrato poderá ocorrer por iniciativa
de qualquer uma das partes, sem que haja necessidade de justificar a rescisão do

contrato, poderá ser amigável, por acordo entre as partes.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DO CONTRÁTADO.

Executar os serviços constantes da cláusula primeira do

presente contrato até o prazo de vigência do contrato.

CLAUSULA NONA. DAS OBRIGAçÔES DO CONTRATANTE.

A Ameosc, por seus responsáveis, colocará à disposição

do contratado os equipamentos e ou materiais necessários a execução do obieto

deste contrato de forma tempesüva e legal. Efetuar o pagamento conforme o
contrato;

cr./íusulA DÉCIMA - DAS DI§POSIçÕES GERÁIS:
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I - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no
obieto sem o consenúmento prévio do CONTRÂTANTE, mediante acordo escrito,
obedecido os limites legais permitidos.

II- Quaisquer comunicações entre as partes com relação
a assuntos relacionados a este CONTRAT0 serão formalizadas por escrito, em duas
vias, uma das quais üsadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva
entreg&

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do FoRo:

E, para que este contrato passe a produzir seus iuídicos
e legais efeitos, leva a chancela das partes, na presença das testemunhas que
também o firmam.

São Miguel do Oeste (SC) 03 de janeiro de 2022.
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LUIZ CÁRLOS MARCHET'TI
CP Ns 430.661.519-72
C A

Éo A GRASIELA T. SPIRONELLO
Assessora furídlca da Ameosc

Testemunhâs:

Testemun Fon
CPF n' 563. 09-30

Testemunha 2: Udinara Vanusa Zanchettini
CPF n'071.135.749-80

CAÀ1O625a359O944 ü",, 2t:20r ]5 Ésaü

tvAN losE cÁNCl
PRESIDENTE DAAMEOSC
CONTRATANTE

AMEosc - Ass(nAÇÃo lx)s Mulrcipros Do Exl'REMo or-srn DE sANTA CATARTNA
Rua Osvaldo Cruz, n' Ió7, Cenbo I CEP 89.900-000 | São Miguel do Oeste,Santâ CataÍina

Telelbne (49) 3621 0795 | e-mail anreosc@ameosc.org,br I site www.ameosc.org.br
C],íPJ 83.829.26710001 -l 3

a_]

lfií'Eas( eaáo a iawgraçito J

Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste -
SC, para dirimir qualquer dúüda decorrente deste Contrato, com renúncia expressa
aos demais,


