
CoNTBATO Ns 009/2022 - PROJETO AROUITETONICO INTERNO DE MOVETS E
AUDMORIO.

AMEOSC- ASSOCLAçÃO DOS
MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SÁNTA CATARINÁ, COM

sede à Padre Aurélio Canzi, 1628, no Município de São Miguel do
Oeste (SC), inscrito no CNPJ sob o ne 83.829.267 /OO01-13, neste
ato representado pelo seu Presidente t-N JOSÉ CANCI, 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 CONTRATANTE e de outro lado

JÉSSICA LUANAARCARI- ARQUITETA E URBANISTA, Inscrita no
CPF sob no 073.316.179-O7 , estabelecida na Rua Men de Sá, número
453, bairro São Sebastião, na cidade de São Miguel do Oeste/SC,
neste ato representada pela proprieúria fESSICA LUÂNA ARCARI,
denominada de CONTRATADA, de comum acordo e com amparo
legal, resolvem contratar o objeto presente pelas seguintes
cláusulas e condições:

CúUSUIÁ PRIMEIRÁ. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na Contratação de Projeto e

acompanhamento na execução de arquitetura dos móveis para recepção, sala

de reuniões, refeitório e Auditório da Nova Sede da AMEOSC.

cúusulA SEGUNDA - DO PREçO

2.1. Pelos produtos ora adquirido, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA,

conforme abaixo discriminado:

2.2.De acordo com a melhor proposta apresentada o valor de RS 3.000,00 (três mil

reais).
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CLAÚSULA TERCEIRÂ - DA FORMÂ DE PÁGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado subsequente ao fornecimento dos projetos
arquitetônicos conforme descrito no objeto do presente contrato.

3.2. A AMEOSC não se responsabiliza pelo atraso do pagamento no caso de não

entrega do objeto ora licitado e da respectiva nota fiscal nos prazos estabelecidos.

3.3. A nota fiscal deverá ser devidamente preenchida, bem como informar os dados

de CNPI, Endereço, Nome da Conüatada, número da Agencia e Conta Bancária (em

nome da pessoa jurídica) na qual será efetuado o depósito para o pagamento do

objeto.

3.4. No caso de nota fiscal eletrônica (NF-e) o arquivo XML deverá ser encaminhado

no e-mail: ameosc@ameosc.org.br para fins de arquivamento.

CúUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1. A rescisão do presente contrato poderá ser determinado por ato unilateral e

escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVll do art 78

da Lei 8.666/93, de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo,

bem como por determinação iudicial, nos termos da legislação.

4.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no arL 77 da Lei n.e 8.666193.

cúUsUTÁ QUINTA - DAVIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do presente conffato é a partir da data de sua assinatura até

30/06/2022.

5.2. O contrato poderá ser aditado e prorrogado de acordo com a conveniência da

CONTRATANTE.

cúusurÁ sErtA - DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA

xl»àÀ^ /'oàgp<"

AT'EOSC.ASSOC. DOS TUN. DO EXTRE IO OESTE DE SANTA GATARINA
Rua Padre AuÉlio Canzi, 1628 - Centro - 899OO.OOO - São Miguel do Oeste - SC

Telefonê: (49) 3ô2í {r79:t - E-meil: ameosc@ameosc.or§r.br - Site: www.aÍn€osc.org.br
CNPJ: 83.829-267/()001-13

,'', irr 1: () r\'('
Assocrâç^o D,os 

^,ur,rrcrPro6'opEr,?frto O€srzDE

.4, MIEO§Ç,fonttbt
o dà.rctt uotutmenlo re.gio

Lcúrd.çdo
/-,.!

SrâÍrr Csrrrufl



6.1. Fornecer os projetos técnicos de forma ffsica e digital até a data de 10 de março

de2O22.

6.2. Acompanhar a execução ou produção e instalação dos moveis e equipamentos

da empresa vencedora do processo licitatório conforme descrição dos projetos

constantes no objeto do contrato

6.3. Fornecer a AMEOSC sempre que solicitado quaisquer informações e/ou

esclarecimento sobre o fornecimento dos serviços.

6.5. É da contratada a obrigação do pagamento de impostos, tributos e demais que

incidirem sobre os serviços contratos no objeto deste contrato.

cúusulÁ sÉflMA - DAs oBRrcAçÕEs DA ÁMEosc.

7.1. A AMEOSC constituem as seguintes obrigações:

7.1.1. Efetuar o pagamento aiustado;

7.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;

7.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades

de interesse público, respeitado os direitos do contratado e/ou rescindir o contrato

unilateralmente.

CúUSUIII OITAVA - DO FORO
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8.1 - As partes de comum e recÍproco acordo, elegem o foro da comarca de São

Miguel do Oeste - SC, para dirimir qualquer dúúda, ação ou questão oriunda deste

presente contrato.

8.2 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus

sucessores, em 02 (quatro) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na

presença de 2 (duasJ testemunhas.
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São Miguel do Oeste - SC, 24 de janeíro 2022.

CAN
DA AMEOSC

MUNICIPAL DE ÁNCHIETA

,{Í.^r,i
Arquiteta e Urbanista- CAU/SC Al7l42S-2
Contratada

Testemunhas:

1. Nome:
a Ameosc

CPF: 563.391.609-30

2 ome:
C n.071.135. 80
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