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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 011/2017.

Certifico que nesta data
publiquei uma cópia deste
documento no placard geral
da Câmara Municipal.

Goisné&k

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE
GOIANESIA GOIÁS E IVAIR VENCIO
DA SILVA.

Assinatura

Pelo presente instrumento particular, que entre si celebram a
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Av. Mato Grosso n.° 73, Setor Universitário, nesta cidade, inscrito
no CNPJ n° 24.857.609/0001-40, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Vereador Presidente ALTEMAR CARRILHO DE CASTRO, brasileiro,
casado, contador, portador do CPF n° 375.473.211-00, e R.G: 2 337 597 SSP-GO, residente e
domiciliado à Rua 23 n° 272, Carrilho, na cidade de Goianésia, Goiás, assistido pelo Assessor
Jurídico da Câmara Municipal Dr. ALEXANDRE AUGUSTO FENELON, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na OAB/GO n.° 16.645, residente e domiciliado neste Município de Goianésia

- GO; e, de outro lado, IVAIR VENCIO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF n°
783.447.001-91, RG n° 3605755/ 2a VIA DGPC-GO, residente e domiciliado na Rua Amora, n°
44, Bairro Nova Fiíca, em Goianésia, Goiás, ora em diante designado simplesmente
CONTRATADO, nos termos da legislação vigente, têm justo e acertados o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços
profissionais de recuperação e manutenção do jardim da Câmara Municipal de Goianésia.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

2.1. Pelos serviços estabelecidos na Cláusula Primeira, o
CONTRATANTE, pagará ao CONTRATADO, o valor ordinário mensal de R$ 2.130,00 (dois
mil cento e trinta reais) totalizando um valor global de R$ 6.390,00 (seis mil trezentos e noventa
reais), que será pago conforme apresentação de nota fiscal, através de Ordem Bancária.

Av. Mato Grosso N° 1173, St. Universitário - Goíanésia - Goiás
CEP 76382-045 - Fone: (62) 3389-7900

www.camaragoianesia.go. gov^r



CAMARÁ MUNICIPAL DE GOIANÉSIA
"Promovendo o Bem-estar socíaC

GESTÃO 2017/2018

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS TAXAS FISCAIS:

3.1. O CONTRATADO se sujeita a descontos de importâncias
referentes aos impostos legais previstos em Lei.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS SOCIAIS:

4.1. As despesas com a Previdência Social, no que se refere à
contribuição como autónomo, seguros, pagamentos de impostos e taxas relativos à execução do
Contrato e de indenizações por eventuais danos a terceiros, sem exceção, correrão por conta do
CONTRATADO.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES:

5.1. O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE
com ampla, total e irrestrita autonomia, sem qualquer tipo de subordinação jurídica.

5.2. Para o livre desempenho das tarefas, deverão ser dadas ao
CONTRATADO as condições necessárias de trabalho, sendo que o CONTRATADO deverá
obedecer a proposta de prestação de serviço.

5.3 O CONTRATADO cumprirá rigorosamente seus deveres de
observância da ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os
demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições
contratadas.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

6.1. O presente contrato terá vigência no período de 01/03/2017 a
31/05/2017, podendo ser renovado através de Termo Aditivo, havendo manifestação das partes.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

7.1. As despesas deste contrato ocorrerão à conta da dotação
n°: 01.0101.01

Pessoa Física.
orçamentaria n°: 01.0101.01.031.2009.4101.339036 (100) - Outros Serviços de Terceiros - ^
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8. CLÁUSULA OITAVA - DA MULTA:

8.1. Fica estipulada a multa correspondente a 02% (dois por cento)
sobre o valor do presente contrato, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das Cláusulas
deste contrato, respondendo ainda por perdas e danos, lucros cessantes, se houver rescisão
judicial, custas e honorários advocatícios.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:

9.1. Convencionam as partes que este contrato poderá ser
rescindido por mútuo entendimento das partes, por escrito, desde que atenda a conveniência das
mesmas.

9.2. Fica assegurado a Câmara Municipal CONTRATANTE, nos
termos e forma que dispuser a legislação vigente aplicável à espécie, rescisão do presente
contrato no interesse público, quando este for predominante, assegurado ao CONTRATADO, o
pagamento dos serviços efetivamente realizados a contento, nas condições contratadas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Goianésia - Goiás, para
eventual discussão em torno do que ficou pactuado neste contrato, desistindo-se de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

Estando as partes justas e mutuamente contratadas, assinam o
presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo, para os mesmos fins, juntamente
com 02 (duas) testemunhas idóneas e abaixo identificadas.

M

Goianésia, 01 de março de 2017

ALTEMAR CARRILHO DE CASTRO
\. Presidente L/

Câmara Municipal de Goianésia
Contratante

ALEXANDRE
Assessor Jurídico da Ca

TESTEMUNHAS:

IVAIR VENCIO DA SILVA
Contratado

AU ISTO FENELON
rã Municipal de Goianésia

CPF:
2.
CPFM O 50 . S°l 3
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