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Fls. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2023 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUANA/TO E ALINE FERREIRA 
EMIDIO DE SOUZA. 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Araguaina, instituição de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o n° 02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, 
n° 10, Centro, Araguaina/TO, neste ato representado por seu Presidente, 
Vereador Marcos Antonio Duarte da Silva, CPF:901.461.821-20, RG: 3584556 
SPTC/GO, residente e domiciliado na Avenida Cônego João Lima, n°2451, 
Centro, Araguaina/TO. 

CONTRATADO: Aline Ferreira Emidio de Souza pessoa física, casada, Arquiteta e 
Urbanista, inscrita no CPF sob o n° 001.618.391-69, Carteira de Identidade n° 
623.196 2° via SSP/TO, CAU n° A51530-2, residente e domiciliada na Rua 12 de 
outubro, Quadra 26 lote 11, N° 54, Apto.: 301, Setor Central, Araguaina Tocantins, 
CEP: 77.818-040, têm justos e certos o presente Contrato Administrativo N° 
020/2023 de prestação de serviços, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 0 objeto do presente contrato consiste na contratação de profissional para 
a prestação de serviço na elaboração de Projeto Arquitetônico Executivo, do 
novo prédio da  Camara  Municipal de Araguaina/TO. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 0 contratado realizará o desenvolvimento, apresentação e detalhamento de 
projeto arquitetônico da nova sede da  Camara  Municipal de Araguaina, 
conforme a seguir: 

2.1.1 PRIMEIRA FASE (ESTUDO PRELIMINAR): Levantamento da  area  
existente a ser projetada (informações que auxiliam a elaboração 
do projeto, como por exemplo tamanho do lote, normativas do 
loteamento ou condomínio e localização do mesmo em relação 
ao norte geográfico) para elaboração da primeira planta baixa e  
layout  (anteprojeto arquitetônico). Apresentação na forma de 
planta baixa com a proposta de  layout  onde serão elaboradas as 
soluções para o projeto, a partir dos dados fornecidos pelo 
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proprietário do imóvel/cliente (programa de necessidades). 
2.1.2 SEGUNDA FASE: Desenvolvimento da proposta depois de aprovada 

a planta baixa com  layout  pelo cliente, onde serão elaboradas as 
pegas técnicas para a entrega final que são: 

	

2.1.2.1 	Planta de situação; 

	

2.1.2.2 	Plantas baixas; 

	

2.1.2.3 	Planta de cobertura e locação; 

	

2.1.2.4 	Cortes (quantos se fizerem necessários para o entendimento 
do projeto); 

	

2.1.2.5 	Fachadas; - Quadro de esquadrias e especificações (piso, 
parede e teto); 

	

2.1.2.6 	Imagens de maquete eletrônica e  video.  

2.2 Os projetos serão elaborados de acordo com o código de obras do município 
de Araguaína para aprovação; 

2.3 0 contratado disponibilizara uma copia impressa do projeto,5 (cinco)copias 
da RRT(Registro de Responsabilidade Técnica) e copia digital do projeto; 

2.4 A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados 
será fornecida pela CONTRATANTE; 

2.5 A documentação deverá ser entregue pela CONTRATANTE de forma 
completa em boa ordem e nos prazos; 

2.6 0 CONTRATADO compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na 
legislação de regência quanto aos serviços contratados; 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DO CONTRATADO 

3.1 0 CONTRATADO desempenhará os serviços com todo zelo, diligência e 
honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 
CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. 

3.2 Responsabilizar-se-6 o CONTRATADO por todos os prepostos que atuarem nos 
serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou 
dolo. 

3.3 Obriga-se o CONTRATADO a fornecer à CONTRATANTE, dentro do horário 
normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços 
ora contratados. 

3.4 Responsabilizar-se-6 o CONTRATADO por todos os documentos entregues pela 
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CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução 
dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou 
inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer 
por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham 
acesso. 

3.5 0 CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas 
consequências de informações, declarações ou documentação inid6neas ou 
incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da 
CONTRATANTE ou decorrente do desrespeito à orientação prestada. 

CLAUSULA QUARTA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

4.1. Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer ao CONTRATADO todos os dados, 
documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos 
serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo 

segunda acaso recebidos intempestivamente. 

4.2 A CONTRATANTE obriga-se a: Especificar e estabelecer diretrizes para 
aceitação dos serviços executados e/ ou produzidos pelo CONTRATADO. 

4.3 Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, 
avaliação e ajustes nas etapas previstas de planejamento das ações. 

4.4 verificar o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, 
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os 
casos de força maior, justificados e aceito pelo CONTRATANTE, não devem ser 
interrompidas. 

4.5 efetuar o pagamento nas condições e pregos pactuados. 

4 
	 CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência do presente contrato é de 02 (dois) meses, tendo os seus efeitos 
a partir da data da assinatura. 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, DOS PAGAMENTOS 

6.1 - 0 valor global do presente contrato é de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reais) que a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em uma 
parcela única. 

6.2 - Os recursos financeiros para pagamentos dos serviços objeto do presente 
contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 
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DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA ELEMENTO DE 
DESPESA  

FONTE 

Camara  Municipal de 
Araguaina-TO 

01.031.2032.2.477 3.3.90.36.99 1.500.0000.00000 

6.3 Nos valores acima expostos já estão inclusos todos os encargos relacionados 
com a prestação de serviço objeto do presente contrato, exceto taxas 
relacionadas a aprovação na Prefeitura, se necessário. 

CLAUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 

7.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
para a prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no item 
13 do Termo de Referência do Processo Adm;nistrativo N° 212/2022. 

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

8.1 - 0 contrato poderá ser extinto por mútuo acordo entre as partes, além das 
situações previstas nos artigos Artigo 137, 138 e 139 da Lei 14.133 de 01 de abril de 
2021. 

CLAUSULA NONA - FORO 

9.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, as partes 
elegem o foro da comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, excluindo-se 
outro por mais privilegiado que seja; 

9.2- E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato de prestação 
de serviços em duas vias de igual teor, para um  so  efeito, na presença de duas 
testemunhas. 

Araguaina/TO, 20 de janeiro de 2023. 

MARCOS  ANT)  kb,S-ARTE DA SILVA 
Presidente da CifirnGra riiiunicipal de Araguaina/TO  

CON  fRATANTE 
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TESTEMUNHAS: 

NOME:  LtrthAkin.Q 	 1)(  
CPF:  	 •9i/-D Sci9 FO•9//-,70  

NOME: 	 O O. -yrtø1e,d-,2, 
CPF:   O•56/ Rn  
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