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Instrumento Contratual 

003/2021 
 

“Contratação de prestação de serviços de 

limpeza e conservação.” 

 

Pelo presnete contrato que fazem entre si, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

AURORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.102.736/0001-69, 

com sede na Rua do Comercio, nº 286, Centro, Nova Aurora – GO, CEP: 75.750-000, neste ato 

representada pelo Presidente o Sr. JERRY FALEIROS DOS SANTOS, portador da Carteira de 

Identidade nº 4609332 DGPC-GO e do CPF: 002.766.061-32, residente e domiciliado nesta Cidade de 

Nova Aurora-GO, aqui chamado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa PATRÍCIA MARIA 

DE OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ sob n° 19.516.552/0001-85, sediada na Rua Benedita Faleiros 

de Souza, neste ato representada por sua sócia proprietária PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA, 

brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF 782.781.201-53 e portadora da RG 3.392.837-

5.595.339-SSP/GO, residente e domiciliada nesta cidade de Nova Aurora-Goiás, doravante denominado 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contratos que será regido pelas cláusulas contatuais 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 

de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Aurora-Goiás, 

com fornecimento de mão-de-obra, pelo período no período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á de 

conformidade com o que estabelece o art. 24, II Lei nº 8.666/93, com as atualizações introduzidas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: pelos serviços prestados, a contratante pagará a contratada 

a quantia total de R$ 17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais) que serão divididas em 12(doze) 

parcelas iguais de R$ 1.430,00 (hum mil, quatrocentos e trinta reais), as quais deverão ser pagas até o 

último dia útil de cada mês.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: O presente contrato vigerá pelo prazo de 12(doze) meses, e, 

havendo interesse recíproco, o prazo deste contrato poderá ser prorrogado, nos termos do Art. 57, Inciso 

II, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste 

contrato ocorrerão à conta dos recursos específicos da dotação orçamentária:  

 01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal 

 3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Para a execução dos serviços 

estipulados neste contrato, fica a CONTRATANTE, obrigado a fornecer à CONTRATADA todos os 

materiais de limpeza, higiene e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: São obrigações do 
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CONTRATANTE o pagamento decorrente da obrigação contratual avençada; o acompanhamento e 

fiscalização da boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as 

penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando o CONTRATADO as ocorrências que a 

seu critério exijam medidas de adequação; prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelo CONTRATADO e necessárias à execução do serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO: Rescinde-se o presente contrato por 

acordo entre as partes, quando assim pactuarem, hipótese em que não ensejará cobrança de multa 

rescisória por qualquer das partes, ou nas hipóteses previstas no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, 

ficando desde já estipulada a multa contratual de 2%(dois por cento) sobre o valor desse instrumento a 

qualquer parte que infringir as cláusulas ora pactuadas. 

 

CLÁUSULA NONA - DA MULTA CONTRATUAL: O descumprimento injustificado das obrigações 

assumidas neste, sujeita ao CONTRATADO e CONTRATANTE a multa de 10%(dez por cento), sob 

o valor do contrato. Havendo interesse recíproco no destrato do contrato fica por ambas as partes anulada 

o cumprimento da multa contratual sobre o valor pactuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: Nos termos do Art. 55, § 2º, da Lei Federal no 8.666/93, o foro 

competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Comarca de Goiandira, 

Estado de Goiás, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes firmam o presente Termo Contratual, 

por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais igual teor e rubricadas, para todos os fins de direito. 

 

Nova Aurora, Estado de Goiás, em 4 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Patrícia Maria de Oliveira – ME 

Patrícia Maria de Oliveira 
Contratada 

 

 

 

Câmara Municipal de Nova Aurora-GO 

Jerry Faleiros dos Santos 

Contratante 


