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CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

TERMO CONTRATUAL N° 009/2017 

 

 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através 

do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Itajá, Estado de Goiás, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua Antonio Nunes da Silva, 235, Centro, 

nesta cidade de Itajá/GO, inscrita no CNPJ sob o n° 14.174.883/0001-60, representado neste ato 

pela Gestora do FMAS, Sra. LAUDITE BORGES DE ASSIS LEAO, brasileira, desquitada, inscrita no 

CPF sob o n°. 245.234.101-00, portadora da CI(RG) N° 1376806 2 A VIA, expedida pela SPTC/GO, 

residente e domiciliada na Rua Pio Cantárido de Medeiros, s/n°, centro, nesta cidade.  

 CONTRATADA: EDER APARECIDO FERREIRA BORGES, brasileiro, solteiro, advogado, 

inscrita na Ordem dos Advogados – OAB/GO, Registro nº 48571A, inscrito no CPF sob o n° 

012.246.041-30, residente e domiciliado na Rua Lucas Pacheco de Camargo, Jardim Planalto, na 

cidade de Itajá, Estado de Goías. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertado o presente 

Contrato de Prestação de Serviços, considerando as disposições da Lei nº. 8.666/93 com 

suas alterações, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 Lavrado e assinado na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado de Goiás, aos 

dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.         

   

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 O Contratado, por meio deste, obriga-se às prestar seus serviços profissionais no 

atendimento e orientação às pessoas comprovadamente carentes, que não possuem condições de 

arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, junto ao Departamento de Ação Social, nas 

questões administrativas ou judiciais relativas a beneficio social de prestação continuada, 

aposentadoria, pensões e outros benefícios previdenciários, auxiliar o trabalho do Conselho 

Tutelar de Itajá, bem como outros setores da Administração a que se fizer necessário e for 

solicitado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUBORDINAÇÃO 

  

 Obriga-se o CONTRATADO a executar os serviços nas cláusulas deste termo, das 

determinações e orientações da GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.     
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

  

 Os serviços profissionais referidos na cláusula primeira serão prestados nos locais onde se 

fizerem necessários, devendo o CONTRATADO realizar os atendimentos na sede administrativa do 

Município CONTRATANTE durante dois dias por semana, no período matutino e vespertino.   

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 
A execução dos serviços terá a duração de 02 (dois) meses, tendo seu inicio em 02 de janeiro de 

2017 e término em 28 de fevereiro de 2017. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS 

 As despesas com viagens e outras que sejam úteis ou necessárias ao cumprimento deste 

contrato, como combustível, hospedagens e alimentação, quando em serviços fora da sede do 

município, se dará por meio de REEMBOLSO, mediante apresentação de documentos fiscais 

comprobatórios. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

 

 Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância 

global de R$ 6.000,00 (seis mil e novecentos reais). 

 O pagamento será efetuado ao CONTRATADO, em duas parcelas de R$ 3.000,00 mensais 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) ate o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido. 

O valor contratual recebido pelo CONTRATADO estará sujeito a descontos como Imposto 

de Renda Retido na fonte – IRRF, e ISSQN, devido ao município e INSS conforme a legislação 

pertinente em vigor. 

   

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 As despesas oriundas deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária 2017: 

  
07.01-08.244.1408.4.008-3.3.90.34- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – Outras Despesas Pessoal – Contrato Terceirizado. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS 

 
 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
  
 Efetuar o respectivo pagamento a CONTRATADA, nos prazos e condições pactuados. 
 Fornecer todas as orientações e material necessário para execução dos serviços objetos 
deste instrumento de contrato.  
  
 DAS PENALIDADES E MULTAS 
  
 A contumácia em atraso obriga o CONTRATANTE a aplicar; 
 - Advertência; 
 - Multa igual a 2% (dois por cento) do valor do contrato; 
 -Suspensão temporária de licitar com o MUNICÍPIO no prazo de 01 (um) ano.   

 
 

CLÁUSULAS NONA – DA RESCISÃO 
 

O CONTRATANTE poderá declarar a rescisão do presente contrato pelos seguintes motivos: 
a) Não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA; 

 
b) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 
c) Inobservância das determinações regulares de Chefe do Departamento de Educação 

Cultura e Desporto; 
d) Falecimento da CONTRATADA; 
e) Razões de interesse público, de alta relevância e de amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo PREFEITO MNICIPAL. 
 

O CONTRATADO poderá declarar a rescisão do presente contrato caso haja suspensão por 
parte do CONTRATANTE dos serviços, acarretando modificações no valor inicial do contrato, além 
do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. 
A rescisão contratual poderá ser feita unilateralmente pelo CONTRATANTE, nos casos 
determinados em lei, por acordo entre as partes ou judicialmente. 

 
 

CLÁUSULA DECIMA – DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 
 

O presente contrato regular-se a no que concerne à sua execução, inexecução, alteração 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 
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Fica eleito o FORO da comarca de Itajá, Estados de Goiás, com renuncia de qualquer outra 
por mais privilegiada que seja para dirimir as questões resultantes deste instrumento de contrato. 

Estando assim justos e contratos, assinam o presente termo de contrato em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

 
 

Itajá/GO, 02 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 
 

LAUDITE BORGES DE ASSIS LEÃO   EDER APARECIDO FERREIRA BORGES 
Gestora FMAS      Contratado 
Contratante 

 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
   1°___________________________  
   CPF:  
    

2°___________________________  
   CPF: 


