
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
005/2020 

 
 

Pelo presente Instrumento Particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, celebrado, de um lado, pela CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, 
CNPJ 31.727.449/0001-80, neste ato representada por seu  Presidente Hélio 
Carlos Ribeiro Cândido, com endereço de sede na rua Satyro França, 95 – 
Centro – 29480-000 – MUQUI-ES, denominada CONTRATANTE; e de outro 
lado, Sr. LUIZ CARLOS ROZI, inscrito no CPF sob nº 974.586.197-91,  brasileiro, 
casado, serralheira, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de 
Muqui/ES, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente Contrato 
para reger sob as seguintes disposições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O OBJETO do presente, é a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de instalação e 
substituição de telhas e calhas e isolamento com manta térmicas visando evitar 
infiltrações e gotejamentos nas salas da Câmara, conforme se aponta no 
Formulário de Cotação, fazendo o mesmo parte integrante do Processo 
Administrativo nº 000083/2020. 
  
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O presente Contrato será executado sob a modalidade empreitada, por serviços 
eventuais prestados, sem qualquer vínculo empregatício, condicionando-se o 
pagamento ao término do serviço, cuja aceitação e confirmação deverão ser 
ratificadas pelo  Fiscal do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
Fica estipulado o valor de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), a título de 
pagamento ao CONTRATADO, pagos em parcela única, quando do término de 
sua prestação do serviço, ressalvado o desconto da parcela devida ao INSS 
(12%) por prestador Autônomo, cujo desconto e repasse ao Órgão previdenciário 
compete à CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
O Contratante propiciará todas as condições e materiais necessários para o bom 
desempenho do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
O prazo para a execução do objeto contratado será de 2 (dois) dias úteis a contar 
da assinatura do presente contrato. 
 
 



CLÁUSULA SEXTA 
 
As oriundas do presente contrato, serão lançadas em dotações orçamentárias 
próprias. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
O presente Contrato subjuga-se a todas as normas da Lei nº 8.666/93, 
vinculando-se, ainda em todos os seus termos, ao Contrato Administrativo nº 
000083/2020.   
 
 
CLÁUSULA OITAVA 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Muqui/ES, para dirimir eventuais litígios 
acerca do presente contrato.  
 
 
E por estarem justos e contratados, subscrevem o presente em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
 

Muqui-ES, 07 de maio de 2020. 
 
 
 

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CÂNDIDO 
P/CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 

CONTRATANTE 
 
 
 

LUIZ CARLOS ROZI 
CONTRATADO 

 
 
 
 
 
Testemunhas:  
1)  
 
_______________________________________________________________  
 
2)  
 
_______________________________________________________________  

 


