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CONTRATO DE PRESTAçA0 DE SERVICOS 
TECNICOS ESPECIALIZADOS 

CONTRATO No 001/2021. 

Contrato de Prestacao de Servicos Técnicos Profissionais 
Especializados, firmado corn observäncia a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e suas modificaçoes posteriores "corn inexigibilidade de Iicitação, 
conforme ato declaratOrio, editado pela Autoridade Competente"; ao qual se 
vincula; de urn lado a CAMARA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASL, 
Pessoa JurIdica de direito Püblico Interno, Poder Legislativo do Municipio de 
Americano do Brasil, Estado de Goiás, corn sede Rua F, S/N, Americano do 
Brasil-GO, CEP: 76.165-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 33.378.183/0001-
32, neste ato representado pela Presidente da Câmara, a Sra Marizia 
Aparecida Nepomuceno Lernes dos Santos Borges, portadora do CPF/MF n° 
588.481.181-00, residente em Arnericano do Brasil - Go; doravante 
denominada simplesrnente CONTRATANTE; e de outro lado o escritório 
jurIdico LEXPLAN CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, Pessoa JurIdica de 
Direito Privado, corn sede em Goiânia-GO, na Rua 101 n° 363, Setor Sul, 
inscrita no CNPJ sob o n° 26.912.626/0001-68; Insc. Mun. no C.A.E. sob o no 
079.737/5; neste ato representada pelo seu Diretor Geral, DALMY ALVES DE 
FARIA, Brasileiro, Casado, Advogado inscrito na OAB-GO sob n° 4.287, CPF 
n° 129.634.701-00, residente em Goiânia-GO; aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA; lavrararn o presente instrumento que regerá pelas cláusulas 
e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto do presente contrato é a 
prestaçao de servicos juridicos especializados de consultoria juridica 
administrativa e judicial; orientaçOes técnicas e ernissão de pareceres 
jurIdicos em matérias administrativas em gera!, no âmbito das atividades 
internas do Poder Legislativo, recursos e diligências de natureza jurIdica junto 
ao Tribunal de Contas dos Municipios de Goiás, patrocinios de acOes judiciais 
em que a Câmara figurar como parte. 

SUBCLAUSULA UNICA: 0 patrocinio judicial das acoes previstas 
na presente cláusula será feito pelo sOcio proprietário da contratada, 
Advogado Dalmy Alves de Faria- OAB-GO n° 4.287. 

CLAUSULA SEGUNDA: Para execucao dos servicos contratados, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) mensais, correspondente a VALOR INFERIOR ao valor da 
Tabela de honorários minimos da OAB-GO, da Advocacia Municipalista 

- Centro - CEP 76.165-000 - Fonei.r-  , 	 . 

E-mail: camara amebrasiIhOtmaiI.COm  - Site: 



ESTADO DE GOIAS 

Cimara Municipal de IAoricano do Brasil 

 

(Publicista), para as Cämaras Municipais compostas por 09 (nave) 
vereadores, atualizada e alterada em 20/05/2020. Cujo pagamento será em 
03 (trés) parcelas mensais, será efetuado mediante apresentação de Nota 
Fiscal ate o quinto dia Util subsequente ao vencido. 0 Valor global do contrato 
no periodo de vigência, para fins contábeis será de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reals). 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 valor mensal convencionado e 
irreajustável durante a vigéncia do contrato. 

CLAUSULA QUARTA: 0 prazo deste contrato é de 03 (trés) 
meses, tendo vigência a partir do dia 12 de janeiro de 2021 e término em 12 
de abril de 2021. 

CLAUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente 
contrato seräo contabilizadas por conta da seguinte Dotacao Orçamentaria: 

02.01.01 .031.0017.2038. 319034 

CLAUSULA SEXTA: Todos os encargos sociais decorrentes do 
presente Contrato são de responsabitidade da CONTRATADA; inclusive os 
atinentes a utilizaçao de serviços de profissionais e/ou técnicos não 
integrantes dos quadros sociais da CONTRATADA, na execuçao do 
convencionado na cláusula primeira. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: 0 presente contrato poderá ser 
rescindido a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes. 

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Fica estipulada a multa de 2% (dois 
01 cento) do valor global do contrato, apurado no momento respectivo, para a 

parte que descumprir as cláusulas pactuadas no presente instrumento. Sendo 
que a presente contrato poderá ser rescindido ou distratado, a qualquer 
momento, mediante acordo entre as pales. 

CLAUSULA SETIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Anicuns-
GO, para dirimir as questOes oriundas deste contrato. 

E par estarem assim contratados, firmam e assinam o presente 
instrumento contratual, em trés vias de igual tear e forma, para as seus 
jurIdicos e reais efeitos, na presenca de duas testemunhas idOneas que 
também assinam. 
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Americano do Brasil - GO, 12 dejaneiro de 2021. 

CONTRATANTE: 
L 

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL 
Vereadora Marizia Aparecida Nepomuceno Lemes dos Santos Borges 

Presidente 
CONTRATADA. 

LEXPLAN CONSULTORIA MUNI IPAL LTDA 
Dalmy Alves de Fan 
OAB - GO n° 4.287 

Diretor Geral 
TESTEMUNHAS: 
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CERTIDAi' 
Certifico que o (a) presente fo 
PubHcedo no p4acar deste Municipo 

12 / 

Ana Cnstina de OIiru Santos 
Secretria Legislativa 

Portaria de Nomeaçäo ng 007/2007 
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