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ESTADO DE GOIAS 

Cimara Municipal de Amedcano do Brash 

CONTRATO N°. 00412021 

CONTRATO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE 

AMERICANO DO BRAIL, E A EMPRESA JR 

SERVIOS CONTABEIS S/S LTDA, na forma abaixo: 

DAS PARTES: 

Por este instrurnento particular do tenno aditivo quo entre si fazem, o CAMARA MUNICIPAL DE 
AMERICANO DO BRASIL, pessoa juridica de direito páblico interno, corn endereço na sede da 
Cãmara Municipal de Aineiicano do Brasil, endereço na Rim F, SIN, Americano do Brasil-GO, CEP: 
76.165-000, inscrito no CNPJ/MF sob o no 33.378.18310001-32, neste ato representado pela 
Presidente da Cémara, a Sm Marizis Aparecida Nepomuceno Leans dos Santos Borges, portadora 
do CPF/MF n° 588.481.181-00, residente e domiciliado na cidade de Americano do Brash-GO, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro Iado, a Empresa JR SERVIOS 
CONTABEIS S/S LTDA, devidaniente inscrita no CNN sob n°. 19.230.668/0001-53, situada na 
Avenida Tocantins, n° 1294, Centro, Anicuns-Goils, representado pelo socio, Sr. JoAo Paula Castro 
Junior, brasileiro, casado, contador, portador do CPF n° 491.204.091-68, inscrito no CRC/GO no. 
011699 neste ato denominado sirnplesmente CONTRATADO, ajustam a prestaçâo de serviços 
técnicos contábeis pan segundo os interesses superiores e predorninantes da Cãmara Municipal, corn 
instrumentos capazes de atender saflsfatoriamente as necessidades de seus usuários na prestaçâo do 
scus serviços, no ãrnbito da municipalidade, na forma elaborada neste ajuste que reger-se-á pelas 
cláusulas e condiçoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
0 presente termo se destina pan a realizaçAo de serviços do assessoria contabil na 

elaboraçAo dos balancetes inensais cia Camara Municipal de Ameticano do Brash, Goias, referente 
aos moses do janeiro a abril de 2021. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRJGAçOEs DO CONTRATANTE 

0 contratante se comprornete a entregar toda a documentaçao ern tempo hâbil pan a 
realizaçAo dos serviços. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOES DO CONTRATADO 

0 contratado se comprornete a executar os serviços nos prazos estipulados em Lei em 
prazo habil on no prazo maximo do 10 (dez) dias, quando a legislaçSo o exigir on estipular. 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

Pelos services aqui especificados, a Contratante pagará ao Contratado, a importãncia 
global de R$ 12.000,00 (doze mil reals), sendo 4.000,00 (quatro mil mensais). 
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CLAUSULA QUINTA - flit D0TAçA0 ORAMENTAR!A 

A despesa de que trala o presente instrumento ocorrerá a conta da dotaçao 
orçamentária n°. 02.01.01.031.0017.2038.31903, cia Cãmara Municipal de Americano do Brasil. 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA 

0 presente contrato terá validade de 03 (his) meses, iniciando-se em 29 de janeiro do 
corrente ano, quando seth confeccionado o primeiro balancete, se expirando em 29 de abñl de 2021. 

CLAUSULA SETIMA - DO FORO 

Para durimir dávidas que por ventura venham surgir no decorrer da execuçao do 
presente instrumento, elegetn, as panes, o foro cia comarca de Anicuns, desistindo-se de qualquer 
outro por mais especial e privilegiado que seja. 

CLAUSULA OITAVA - DO TERMINO DO CONTRALTO 

A rescisâo do contrato antes do prazo previsto, pot iniciativa de qualquer das panes 
Mo ensejará quaisquer tipos de indenizaçáo ou compensaçAo financeira, devendo a pane que tiver 
interesse na tenninacão do contrato manifestar por escrito a pretcnsAo Para instruir a anulaçäo parcial 
do empenho. 

Estandojustas e mutuamente coutratadas, as panes passama assinaro presente em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, pan os mesmos fins, juntamente corn 02 (duas) testemunhas idôneas 
e abaixo assinadas. 

Gabinete cia Presidéncia da CAmara, aos 29 dias do més de janeiro de 2021. 

MARIZI,CAPA DA NEPOMUCENO LUtES DOS 
President da Cimara 
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