
CONTRATO N° 01/2017 
 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA 
CRUZ DO CAPIBARIBE E MATHEUS 
HENRIQUE SILVESTRE FERREIRA. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si celebram, de um lado a 

Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.473.865/0001-91, representada pelo seu titular, o 

Presidente JOSÉ BEZERRA DA COSTA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 

RG nº 1.137.439 SSP-PE e inscrito no CPF sob n.º 081.005.784-00, domiciliado neste município, 

onde reside na Rua Duque de Caxias, n° 10, Bairro Nova Santa Cruz, daqui por diante 

denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado MATHEUS HENRIQUE SILVESTRE 
FERREIRA, brasileiro, solteiro, operador de som, inscrito no RG sob o n°. 8.554.340 SDS/PE e 

no CPF sob o nº 127.008.654-56, residente na Rua Rio de Janeiro, 204, Bairro Cruz Alta, nesta 

cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, doravante denominada de CONTRATADO firmam nos 

termos da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.93, atualizada pelas Leis nº 8.883/94, Lei nº 9.648/98 e 

Lei nº 9.854/99, o presente contrato sob as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção geral e 

permanente em equipamentos sonoros diversos, além da utilização e operação da mesa de 

som, durante todas as reuniões realizadas na Câmara Municipal de Vereadores de Santa 

Cruz do Capibaribe-PE. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
 

O referido serviço será iniciado em 02 de Janeiro de 2017, com término previsto para o 

dia 30 de dezembro do corrente ano. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 



   A execução do serviços de que trata o presente contrato será efetuada na Sede Da 

Câmara Municipal De Santra Cruz Do Capibaribe, localizada na Rua Manoel Rufino De Melo, 

100, Centro Santa Cruz Do Capibaribe, a qual fornecerá condições de trabalho satisfatória a sua 

efetivação.  

 

CLAUSULA QUARTA: DA REMUNERAÇÃO  
 

O valor a ser pago pela Contratante em favor do Contratado pelos serviços prestados 

será de 12 (Doze) parcelas mensais de R$ 600,00 (Seiscentos reais), os quais serão pagos 

pela Tesouraria desta Casa Legislativa entre dia 28 e ultimo dia útil de cada mês, perfazendo o 

valor global de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). 

 

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
Durante a vigência do presente contrato, o contratado se obriga a:  

 
a) Prestar seus serviços na Sede da Câmara Municipal. 

b) Executar atribuições inerentes ao Contrato.  

c) Atender a todas as convocações e determinações da CONTRATANTE atinentes ao contrato 

de imediato e sempre que solicitado.  

 

CLÁUSULA SEXTA: REGIME JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A prestação dos serviços objeto do presente contrato subordina-se às regras e 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de novembro de 1993, e alterações da Lei nº 8.883, de 08 

de junho de 1994, bem como as normas de direito privado, não se caracterizando, em hipótese 

alguma, qualquer vinculação empregatícia. 

 
CLAUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

A despesa referente aos serviços objeto do presente contrato será empenhada na 

dotação: 

 

01. Poder Legislativo 

01.01. Corpo deliberativo 

3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa Física 

 

CLAUSULA OITAVA: DA RESCISÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa, a juízo da 

Contratante a qualquer tempo, sendo que a contratada devera informar seu pedido de rescisão 

com o mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência. 



  

CLAUSULA NONA: DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da comarca de Santa Cruz do Capibaribe, estado de Pernambuco, para 

dirimir as controvérsias decorrentes de execução do pressente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em três vias para um só 

efeito, perante as testemunhas infra-assinadas e na melhor forma do direito.  

 

 

Santa Cruz do Capibaribe (PE), em 02 de Janeiro de 2017 

 

 

 

 

_________________________________ 
JOSÉ BEZERRA DA COSTA  

Contratante  
 

_________________________________
MATHEUS HENRIQUE SILVESTRE 

FERREIRA  
Contratado 

 
 

Testemunhas: 
 

CPF: 

 
_________________________________
CPF: 

 
 
 
 
 


