
 

 

“Contrato de Prestação de Serviços de 

Assessoria de Engenharia que celebram 

entre si a CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO SIMÃO a EMPRESA ANA LUIZA 

DE PAULA SANTOS BALIEIRO - ME”. 

 

I – PREÂMBULO: 

 

1.1 -    Por este instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Arquitetura 

e engenharia, que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, Goiás, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço na Praça Cívica, n.º 02 – Centro, CNPJ 

nº 00.079.160/0001-78, representado neste ato, por seu Presidente Sr. WESLEY BATISTA 

DE LIMA, brasileiro, casado, CPF nº 001.139.976-71, residente e domiciliado à Rua 04 nº 

07 - Vila Cemig, nesta cidade de São Simão, Estado de Goiás, doravante denominado 

CÂMARA MUNICIPAL. 

 

1.2   A arquiteta ANA LUIZA DE PAULA SANTOS BALIEIRO - ME, inscrita no 

CNPJ: 15.253.178/0001-11, situada na Rua 16-A, Lote 26, Setor Cemig, em São Simão, 

Estado de Goiás, doravante denominada CONTRATADA, Estado de Goiás, neste ato 

denominado CONTRATADO, nos termos e condições estabelecidas na Lei Federal nº 

8.666/93, de 21/06/93, e modificações posteriores, tudo pactuado nos termos e condições 

das cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – do Objeto do contrato 

 

O objeto do presente consiste na prestação de serviços de Arquitetura e Engenharia 

pelo CONTRATADO a CÂMARA, na Elaboração de Projetos Básicos tais como, 

Arquitetura, Engenharia, Hidráulicos, Elétricos, Cronograma Físico e Financeiro e 

memorial descritivo para atender as necessidades para a reforma do prédio da Câmara 

Municipal de São Simão. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - do Preço e Condições de Pagamento 

Pelos serviços referidos na cláusula anterior do presente Contrato, o 
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância bruta total de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais) emitindo-se empenho complementar ou anulação parcial, 
conforme necessidade.  

 Os pagamentos serão divididos em três partes iguais sendo, 1º (primeira) no inicio 

dos trabalhos, 2º (segunda) na entrega do pré - projeto, 3º (terceira) na conclusão do 

projeto. 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - do Prazo de Vigência 

 

O presente Contrato terá vigência com início no dia 16 do mês de Abril de 2014, 

data de sua assinatura, até o dia 16 do mês de julho de 2014, podendo ser rescindido ou 

prorrogado, segundo o superior e predominante interesse público e entendimentos das 

partes, mantidas as condições básicas preestabelecidas, via termo rescisório ou aditivo 

próprio. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Da Dotação 

 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação própria 

do vigente orçamento, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, nos 

termos da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964 e modificações posteriores, sob o nº. 

01.031.1001.33.90.39 - Câmara Municipal – Ação Legislativa – Outros Serviços de 

Terceiro Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA QUINTA - Da rescisão 

 

A CÂMARA contratante fica assegurada, nos termos e forma que dispuser a 

legislação vigente aplicável à espécie, a 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. 

CLÁUSULA SEXTA - Das Obrigações do Contratado 

 

Além das obrigações pertinentes aos serviços ora contratados, o CONTRATADO 

se obriga: 

a - responder de maneira plena, absoluta e exclusiva pela direção dos serviços 

e pelo seu presidente cumprimento; 

b – no caso de sublocação de mão-de-obra, responsabilizar-se pelo pessoal 

utilizado na execução dos serviços, bem assim pelos encargos trabalhistas e 

previdenciários de seus empregados, nos termos da legislação vigente aplicável à 

espécie.  

c - observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, 

previdenciárias e outras correlatas, excluindo o Município de toda e qualquer 

responsabilidade desta natureza; 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Deduções 

 

Serão realizadas, pelo CONTRATANTE, as deduções e descontos previstos em lei, 

sobre o valor monetário do presente Contrato. 



 

 

CLÁUSULA OITAVA - Do Foro 

 

Para dirimir qualquer dúvida que por ventura venha surgir no decorrer da execução 

do presente instrumento, as partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de São 

Simão, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e conteúdo, para os mesmos fins, que se rege inteiramente pela 

Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na presença de duas 

testemunhas ao final identificadas, para que produza com eficácia todos os seus legais e 

jurídicos efeitos. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE, em São Simão, aos 16 dias do mês abril de 2014. 

 

 

WESLEY BATISTA DE LIMA 

Contratante 

 

ANA LUIZA DE PAULA SANTOS BALIEIRO 

Contratado 

 

TESTEMUNHAS: 

Amauri de Souza Romão                                                                     Ailton Lopes de Araújo  

CPF nº 991.626.441-49                                                                CPF nº 784.976.041-72 

 


