CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO N.º 057/2017
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO QUE ENTRE SÍ FIRMAM
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA DO TOCANTINS E GOLD
SERVICOS DE URBANISMO EIRELI.
Por este instrumento que fazem de um lado, o PREFEITURA MUNICIPAL inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 01.613.127/0001-49, com sede na Av. Tocantins, nº 150, Centro, CEP:
77.565-000, Santa Rita do Tocantins – Tocantins, representado pelo Gestor
ARTHUR
CAIRES MAIA, brasileiro, portador do RG de nº 4958273 SSP/GO e CPF de nº 01515259196, residente e domiciliado na Rua Izzac Alvess/n, Centro de Santa Rita do Tocantins, e de
outro lado, como PRESTADORA DE SERVIÇO, GOLD SERVICOS DE URBANISMO EIRELI ME, domiciliado na R FRANCISCO CHAPADENSE, QUADRA 66 LOTE 16 SALA
BREJINHO DE NAZARE, inscrito no CNPJ nº. 23.827.597/0001-48 doravante denominado de
“CONTRATADO”.
CLÁUSULA 1ª -OBJETO DO CONTRATO
1.1 Constituem objeto do presente Contrato de Prestação de Serviços para deslocamento,
montagem e desmontagem de acampamento, custear despesas com energia, água, e
pedágio no santuário do Senhor do Bonfim para receber os romeiros da cidade de Santa
Rita do Tocantins Prefeitura Municipal de Santa Rita do Tocantins.
CLÁUSULA 2ª – DO VALOR
2.1 O valor estimado pela execução dos serviços previstos na cláusula 1ª deste contrato, é de
R$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais). Sendo pago em uma parcela de R$ 3.220,00
(três mil duzentos e vinte reais).
CLÁUSULA 3ª - VIGÊNCIA
3.1 O presente contrato tem seu termo inicial de vigência em 07 a 18 de agosto de 2017,
podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, como previsto no artigo 57, II, da Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA 4ª - DOS PAGAMENTOS
4.1 Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO conforme o
desenvolvimento da prestação de serviço.
CLÁUSULA 5ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária do orçamento vigente para o ano de 2017:
05 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTE RITA DO TOCANTINS.
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- Manutenção das atividades administrativa.
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica.
CLÁUSULA 6ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantia a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:
7.1.1 Advertência.
7.1.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, inadimplida.
CLÁUSULA 7ª - DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1 Este contrato poderá ser rescindido, constituindo-se motivo para tanto:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c) a paralisação do serviço pelo CONTRATADA, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
d) falta de pagamento do CONTRATANTE para a CONTRATADA, dos serviços prestados
determinados na clausula 1ª do presente contrato.
8.2 A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo;
c)judicial, nos termos da legislação.
8.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA 8ª - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1 É vedado ao CONTRATADO subcontratar ou transferir o presente contrato, no todo ou em
parte, sem estar expressamente autorizada por escrito pela CONTRATANTE.
9.2 Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da prefeitura, será
nula de pleno direito e não gerará qualquer efeito, além de constituir infração passível de
rescisão deste contrato e aplicação das combinações legais nele previstas.
CLÁUSULA 9ª - FUNDAMENTO LEGAL
10.1O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e condições, disposições da Lei
Federal nº 8.666/93 e demais preceitos de direito público aplicáveis á matéria, aplicando-se
supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributários que venham a incidir
sobre o presente contrato, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, respondendo
também esta por toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal, por prática de ato seu ou
de seus prepostos, em virtude de imprudência, negligencia ou imperícia.
12.2 O presente contrato não só obriga a CONTRATADA, como também seus sucessores, em
todas as suas cláusulas e condições.
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CLÁUSULA 11ª - DO FORO
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, para
dirimirem todas as questões decorrentes do presente.
E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.
SANTA RITA DO TOCANTINS, Estado de Tocantins, aos 07 dias do mês
de agosto do ano de 2017.

ARTHUR CAIRES MAIA
Contratante
Gestor
___________________________________
GOLD SERVICOS DE URBANISMO EIRELI
Contratado.

Testemunhas:
1. __________________________________
CPF:
2. __________________________________
CPF:
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