
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.  05/2013 

 

 

 Contrato de Serviços que entre si celebram o CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

VENEZA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n. 97.509.525/0001-99, 

com sede na Av. Vereador José Francisco da Silva, n. 62, Centro, Nova Veneza – GO, neste 

ato representado pelo seu Presidente Sérgio Manuel Souza, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF sob o n.622.824.921-53, residente e domiciliado em Nova Veneza – GO, doravante 

denominado CONTRATANTE e do outro a empresa PONCIANO & BARCELOS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, pessoa jurídica de direito privado, com escritório 

situado na Av. Cristo Rei, Qd. 115, Lt 3-A , Setor Jaó, Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no 

CNPJ (MF) sob o n.º 11492278000140, fone (fax): 62.2304 1463, neste ato representada pelo 

sócio NILSON MARTINS DE BARCELOS, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na 

OAB/GO sob o nº 30.112, portador do CPF (MF) sob o nº 409.877.791-68, e-mail: 

nilsonbarcelos@hotmail.com, doravante denominada CONTRATADA, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO CONTRATO 

 

Cláusula Primeira - O presente contrato público de prestação de serviços de 

assessoria técnica jurídica é firmado através de processo de licitação na modalidade Carta 

Convite n. 01/2013, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

Cláusula Segunda - Fundamenta-se, ainda, o presente contrato de prestação de 

serviços, em autorização legislativa consubstanciada na inclusão de dotação específica no 

orçamento programa para o exercício de 2013, para contratação de outros serviços e 

encargos – pessoa jurídica, não configurando, assim, em qualquer forma de vínculo 

empregatício ou de admissão de pessoal, ainda que indiretamente. 

 

DO OBJETO 

 

Cláusula Terceira - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços 

técnicos jurídico no que concerne para elaboração de pareceres jurídicos nos diversos 

processos administrativos e legislativos; elaboração de minutas de projetos de lei quando 

solicitados; auxiliar as comissões permanentes da casa nos assuntos jurídicos; patrocínio e 

defesa de eventuais ações judiciais e administrativas  (civil, criminal, administrativa e 

trabalhista)  em todas as instâncias, tanto no polo ativo como  no passivo; elaboração de 

minutas de Portarias, Convênios, Resoluções e Regimentos, quando solicitados; consultoria 

e assessoria jurídica no que concerne a execução orçamentária, com participação mensal em 

reuniões que envolvam a assessoria contábil; providenciar o atendimento as diligências 

oriundas do Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e 

de órgãos do Governo Federal, relacionadas as questões de ordem jurídica. 

 



Parágrafo Único – Quaisquer outros serviços não previstos no objeto do presente 

contrato não obrigam a CONTRATADA no seu cumprimento, salvo em caso de 

aditamento do mesmo, ou outra avença entre as partes. 

 

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

Cláusula Quarta – Pela execução dos serviços descritos na cláusula anterior o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, prazo de início imediato e forma 

de pagamento em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

Cláusula Quinta – O pagamento dos serviços será feito em moeda corrente do país, 

através de ordem bancária ou por outro meio equivalente, em conformidade com a 

liquidação das despesas. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Cláusula Sexta - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Fornecer o local, equipamentos e material para execução dos serviços;  

b) Proporcionar à CONTRATADA toda assistência necessária ao pleno 

desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato; 

c) Garantir o pagamento correspondente à elaboração dos serviços e informações 

técnicas realizadas no respectivo período; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art. 67 da Lei 

n° 8.666/93. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Cláusula Sétima - São obrigações da CONTRATADA: 

a) executar os serviços previstos neste contrato na sede do Município, dentro das 

normas e legislação atinentes à matéria, respondendo pela idoneidade técnica, e em 

obediência aos prazos legais; 

b) emitir relatórios, com descrição detalhada de todos os serviços executados, nos 

termos da legislação vigente; 

c) responder integralmente, tanto pela reparação de quaisquer danos causados a 

Prefeitura Municipal ou a terceiros, quando decorrentes da execução do objeto deste 

Contrato, resultantes de ação ou omissão de atos de sua responsabilidade; 

d) não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está 

obrigada por este Contrato, nem sub-contratar a execução dos serviços;  

e) zelar para que os dados, informações e quaisquer documentos elaborados com 

base nos serviços ora contratados, tenham tratamento reservado, sendo vedada a 

sua reprodução, divulgação ou cessão a outrem, a qualquer título, senão com 

expressa autorização do CONTRATANTE; 

 



DAS RESPONSABILIDADES 

 

 Cláusula Oitava – As responsabilidades serão recíprocas a ambas as partes, na 

forma contratada. 

 

Parágrafo Único – A CONTRATADA, se deixar de cumprir, total ou parcialmente, 

as obrigações assumidas, ficará sujeita às seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 5% (cinco por cento), em caso de execução parcial do contrato, 

aplicável sobre o valor avençado; 

c) Multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecução total do contrato, aplicável 

sobre o valor total do contrato; 

d) Suspensão temporária do direito de licitar, pelo prazo de 12 (doze) meses; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

 

Cláusula Nona - O presente contrato terá vigência de 11 (onze) meses, iniciando na 

assinatura do contrato e término previsto para 31 de dezembro de 2013, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 

8.666/93. 

 

DA DOTAÇÃO 

 

Cláusula Décima – As despesas advindas do cumprimento do presente termo 
contratual, correrão por conta de dotação própria do vigente orçamento, segundo o Plano 
de Classificação Funcional Programática, com a seguinte codificação: 

01.031.0001.2.002.3.3.90.36.00 Manut Atividades Câmara Municipal 
  

DA RESCISÃO 

 

Cláusula Décima Primeira - O presente contrato poderá ser rescindindo nos termos 

dos artigos 77 e seguintes da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

Parágrafo Único - A recusa injustificada, por parte da CONTRATADA, em prestar 

os serviços ora contratados no prazo avançado, importará na rescisão contratual unilateral.  

 

DO FORO 

 

Cláusula Décima Segunda – Fica eleito em comum acordo entre as partes, o foro da 

Comarca de Nova Veneza– Estado Goiás, com exclusão de qualquer outro, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste instrumento contratual. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

Cláusula Décima Terceira - Este contrato público de prestação de serviços é regido 

em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis à espécie, esgotando seus efeitos tanto 

que satisfeitas mutuamente as obrigações das partes. 

 

Cláusula Décima Quarta - O extrato deste contrato deverá ser publicado no placar 

da Câmara Municipal de Nova Veneza, condição indispensável para sua eficácia. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em (03) três vias de 

igual teor e na presença de (02) duas testemunhas, a tudo presentes, para que possa vir a 

surtir os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Nova Veneza, 13 de março de 2013. 

 

 

 

Contratante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   Sérgio Manuel Souza 

                                                                                         Presidente 

 

 

Contratada >>>>>>>>>>>>>>>>> PONCIANO & BARCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

1a ____________________________________________________ 

                  

                           

2a ____________________________________________________ 


