ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA
Gabinete do Prefeito

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMATURÁ, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.628.723/0001–90, estabelecida na
cidade de Amaturá/AM, à Av. 21 de Junho, n.º 1746 – Centro, CEP n.º 69.620-000, neste ato,
representada pelo Prefeito Municipal Sr. JOÃO BRAGA DIAS, brasileiro, maior, casado, natural de
Amaturá/AM, portador da cédula de identidade RG nº 655478, cadastrada no CPF sob o n.º
201.476.352-68, domiciliado em Amaturá/AM e residente à Rua São Francisco, S/N – Bairro Santa
Etelvina, CEP n.º 69.620-000; denominada CONTRATANTE, e do outro lado denominado
CONTRATADO, o Engº Civil NOELIO BARROSO MARTINS, registrado no CREA-AM sob o
nº 13297-D e cadastrado no CPF sob o nº 706.723.852-87, este que, a partir da assinatura do presente
instrumento, atuará na elaboração de projetos básicos e fiscalização de obras no Município de
Amaturá/AM, resolvem, de comum acordo, efetivar a celebração do presente Contrato de Prestação
de Serviços, mediante as seguintes cláusulas, termos e condições:

DO OBJETO:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços referentes às
atividades do Engenheiro Civil, no limite das atribuições profissionais perante o CREA-AM.
CLÁUSULA SEGUNDA – A realização dos serviços correrá conforme necessidade da
CONTRATANTE no âmbito das atividades técnicas e especializadas do profissional Engenheiro
Civil.
CLÁUSULA TERCEIRA – As partes se obrigam a cumprir fielmente o presente contrato nos
termos a seguir:
Parágrafo 1º - Constituem obrigações do CONTRATADO:
a) Cumprir o estabelecido no presente contrato, prestando os serviços e atividades técnicas de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE, objetivando o alcance da melhor desempenho,
produtividade e responsabilidade.
Parágrafo 2º - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Disponibilizar ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço,
devendo especificar os detalhes necessários à regular consecução do mesmo, bem como a
forma de como ele deve ser entregue.

DAS FUNÇÕES:
CLÁUSULA QUARTA – O profissional, ora contratado, desempenhará as atividades de Elaboração
de Planilha Orçamentárias, Emissão de Laudos Técnicos e Relatório Fotográfico de Fiscalização e
Projetos Básicos exceto projetos arquitetônicos e de instalações e estruturais
.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Prefeitura Municipal de Amaturá
Av. 21 de Junho, 1746 – Centro
Fone/Fax: 3463-1150
e-mail: prefeitura_amt@yahoo.com.br

Representação
Av. L, nº 483, Bairro Alvorada II
Fone/Fax: 92-3632-2225
e-mail: repres_amt@yahoo.com.br

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA
Gabinete do Prefeito
CLÁUSULA QUINTA – Para execução dos serviços a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, importância de R$ 74.640,00 (setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta
reais), em doze (12) parcelas mensais de R$ 6.220,00 (seis mil e duzentos e vinte reais).
DO PRAZO:
CLÁUSULA SEXTA – O prazo de vigência do presente contrato é de 01 (um) ano, iniciando-se em
01/08/2014, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA SÉTIMA – Este contrato será rescindido automaticamente ao final de sua vigência,
tornando-se vencido e, assim, executável, independente da manifestação das partes se o
CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento de acordo com a Cláusula Quinta.
Parágrafo Único – Na hipótese da rescisão deste contrato ocorrer antes do término da sua vigência,
implicará em multa equivalente ao valor do restante do contrato, com base no estabelecido na
Cláusula Quinta, cabendo o ônus da multa a quem der origem à rescisão.

DO FORO:
CLÁUSULA OITAVA – As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Manaus/AM,
em expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
da aplicação do presente contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em três (02) vias de igual teor e forma,
na presença de duas (02) testemunhas nominadas, para que produza efeitos jurídicos amplos e legais.

Amaturá/AM, 01 de agosto de 2014.
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