
Categoria: PJ QUADRO RESUMO Contrato n°: FL0.005.AT

1. CONTRATANTE

2. CONTRATADA

CNPJ: 27.633.415/0001-59

CEP: 76.811-525

Cidade: PORTO VELHO Estado: RO Telefone: 69 9 9321-6030

E-mail: construflat@gmail.com

CREA 9820D/RO

3. OBJETO

Integram o presente contrato, e em tudo o que com ele não colida, os seguintes documentos rubricados:

Anexo I - Valor dos Serviços e Condições de Pagamento;

Anexo II - Condições Contratuais Gerais e Especiais;

Anexo III - Proposta Técnica e Comercial da Contratada.

Data de Início:             28.05.2018 Data de Término:               31.07.2017

Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 0102-3 Conta: 78.933-X

Testemunhas:

Profissão: Administradora

7. DADOS BANCÁRIOS DA CONTA

6. VALOR DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5. PRAZO DE VIGÊNCIA

4. DOCUMENTO INTEGRANTES

Conforme estabelecido no Anexo I deste contrato.

É objeto deste presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Engenharia com fornecimento de material 

e mão de obra especializada, especificamente para a construção de uma igreja com dimensões externas de 7 m de frente por 

15 m de fundos, com estrutura em concreto armado, vedação em alvenaria e cobertura em telhas de fibrocimento, situada na 

área particular da paróquia onde funciona o Projeto Aprender a Ser, na Vila Princesa no município de Porto Velho, todos os 

itens contratados constam especificados na proposta Anexo III deste contrato.

FLAT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO - 

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Nome:                                                                                                                   Nome:                                                                                

Doc. de Identidade:                                                                                            Doc. de Identidade

Porto Velho-RO,            de Maio de 2018.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA

Razão Social: FLAT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA PAU FERRO, N° 1321, BAIRRO CASTANHEIRA

ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO - CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, situado a Av. Campos Sales, n° 4777, Bairro Nova 

Floresta, CEP: 76.808-433, município de Porto Velho, no estado de Rondônia, inscrito no CNPJ sob n° 05.902.606/0037-47.

Representante Legal: LEOMARA CASTRIANI MODESTO FIGUEIREDO



ANEXO I

1. VALOR DOS SERVIÇOS

2. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA

2.2) Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados através de transferências bancárias para a conta corrente da 

CONTRATADA descrita no item 7 do Quadro-Resumo.

2.3) A CONTRATADA não está autorizada a descontar ou negociar qualquer título de crédito decorrente deste CONTRATO.

A CONTRATADA deverá apresentar medição dos serviços prestados:

* Relatório Técnico abordando as atividades executadas;

* Relatório das despesas a serem reembolsadas, juntando os respectivos comprovantes com a devida aprovação prévia do 

CONTRATANTE. (Para servicós que contemplam apenas mão de obra);

2.1) O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em repasses mediante acordo prévio, sendo no ato da assinatura deste 

contrato repassado a quantia de 25% do valor total da planilha orçamentária anexa, referente a R$ 12.264,60 (doze mil, 

duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) que compreenderão a execução dos itens e subitens 1, 2, 3 e 4, após a 

finalização e recebimento por representante do CONTRATANTE, realizar-se-a novo acordo para os demais itens da planilha 

orçamentária anexa, dessa forma sucessitivamente até a conclusão final do contrato.

1.1) Correrão por conta da CONTRATADA todos os impostos, encargos sociais e trabalhistas, adicionais de periculosidade e 

insalubridade, eventualmente incidentes sobre os serviços contratados, bem como, máquinas e equipamentos necessários à 

realização dos serviços, bem como todos e quaisquer custos e encargos diretos ou indiretos.

VALOR DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os Serviços objeto deste contrato serão pagos à CONTRATADA, mediante sua comprovação e após a aceitação, pelo 

CONTRATANTE, do correspondente relatório de medição de serviços. O valor global dos serviços prestados pela CONTRATADA 

será de R$ 49.058,42 (quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).



ANEXO II

1. OBJETO DO CONTRATO

2.1.4 A CONTRATADA compromete-se a indenizar e isentar integralmente a CONTRATANTE por todas e quaisquer 

reivindicações, ações e despesas, inclusive custas processuais, honorários advocatícios e ônus de sucumbência, decorrentes (i) 

de violação de qualquer legislação, incluindo, mas não se limitando, às normas administrativas pertinentes à execução dos 

serviços previstos neste contrato; (ii) de sinistros resultantes da prestação de serviços pela CONTRATADA; (iii) e/ou da ação ou 

omissão de seus empregados.

2.1.5 As partes deverão cumprir toda a legislação e regulamentação vigente na realização do objeto deste CONTRATO, inclusive 

as disposições contidas nas seguintes normas brasileiras: Lei 10467/2002, Lei 9613/1998, artigo 333 da Lei 2848/40 (Código 

Penal), das quais as partes declaram estar plenamente cientes.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXTINÇÃO CONTRATUAL

3.1 O Prazo de vigência descrito no item 5 de Quadro-Resumo será o período no qual este contrato terá efeito, podendo ser 

prorrogado ou rescindido, de comum acordo entre as partes, e mediante formalização de termos de aditamento ou rescisão, 

conforme o caso, mantidas as cláusulas deste CONTRATO.

3.2 Findo prazo contratual, e uma vez comprovado o integral cumprimento das obrigações pelas partes, o CONTRATO será 

extinto, bem como as obrigações que lhe sejam correlatas.

4.1 O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente CONTRATO, sem maiores formalidades, por motivo de

As partes qualificadas no Quadro-Resumo têm entre si, justo e contratado o presente CONTRATO de prestação de serviços, 

consoante as Condições Gerais e Especiais adiante expostas.

Parágrafo Único - Qualquer modificação das condições pactuadas neste CONTRATO será formalizada por meio de termo de 

aditamento, que passará a integrar este instrumento.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

2.1.1 Executar os serviços contratados dentro dos padrões da boa técnica, tanto do ponto de vista profissional, como civil e 

administrativo, cumprindo os prazos e escopo dos serviços, conforme especificação técnica;

1.1 Os serviços descritos no Item 3 do Quadro-Resumo, e as condições ora contratadas, poderão ser alterados entre o 

CONTRATATANTE sempre em comum acordo com a CONTRATADA, por escrito.

2.1.2 Mobilizar profissional(is) com capacidade, habilitação técnica e treinamento necessários para a execução dos serviços 

contratados, conforme as determinações do CONTRATANTE e do Ministério do Trabalho, quanto à segurança e saúde 

ocupacional.

Parágrafo Único - Correrão por conta da CONTRATADA todas as obrigações com segurança e saúde ocupacional, como, por 

exemplo, (ASO, EPI's e seguro de vida).

2.1.3 Manter registro no respectivo órgão de classe profissional e recolher as taxas devidas de responsabilidade da 

CONTRATADA;

4. RESCISÃO
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS

5. INFRAÇÃO CONTRATUAL OU ATRASO

5.1 Na hipótese de infração às cláusulas deste CONTRATO, além da possibilidade de rescisão imediata, a CONTRATADA 

responderá por todos os danos e prejuízos que sobrevierem ao CONTRATANTE.

6. RESPONSABILIADE SOCIOAMBIENTAL

6.1 A CONTRATADA declarar atuar dentro dos princípios da responsabilidade socioambiental empresarial, pautando suas ações 

dentro da ética empresarial, respeitando as comunidades e o meio ambiente, não apoiando o trabalho infantil e/ou trabalho 

forçado, rejeitando qualquer tipo de discriminação e respeitando os direitos de seus colaboradores.

8.2 A CONTRATADA declara possuir todas as licenças e inscrições, bem como estar quites com todas as obrigações junto a 

todos os órgãos públicos e privados, para a execução dos serviços ora contratados. Todo produto ou documentação técnica 

desenvolvida pela CONTRATADA referente à execução deste CONTRATO será de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, que 

dela se utilizará conforme lhe convier, mantendo-se a indicação da autoria.

8.3 Este CONTRATO não implica vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e seu pessoal, ou qualquer 

relação de subordinação pessoal entre seus administradores, empregados, prepostos e ou terceiros sob responsabilidade das 

partes.

8.4 Caso qualquer cláusula ou disposição deste CONTRATO seja considerada nula por qualquer razão, (i) as partes deverão se 

reunir de boa-fé para modificar a cláusula ou disposição de modo a cumprir o acordo habido e a permitir sua execução e (ii) a 

nulidade da referida cláusula ou disposição não afetará os efeitos das demais disposições deste CONTRATO.

7. PROTEÇÃO AMBIENTAL

7.1 Os serviços ora contratados deverão se executados dentro das melhores práticas ambientais, atendendo as legislações 

federais, estaduais e municipais vigentes, que tratam sobre meio ambiente. Qualquer tipo de sanção (administrativa, civil, 

penal) prevista na Lei de Crimes Ambientais, ou qualquer outra legislação ambiental que, porventura seja imposta ao 

CONTRATANTE, por problemas advindos da CONTRATADA, será repassada para esta em qualquer momento, mesmo após a 

finalização das atividades, se o dano ao meio ambiente, for em função direta ou indireta dos serviços objeto deste CONTRATO.

7.2 Os resíduos resultantes das atividades devem ser devidamente coletados, armazenados e a destinação final deverá estar de 

acordo com a orientação da CONTRATADA.

8.1 O presente CONTRATO obriga as partes do seu cumprimento a qualquer título, não podendo ser cedido ou transferido a 

terceiros, total ou parcialmente, sem a prévia e expressa anuência das partes.

4.3 Poderá ainda qualquer das partes dar por findo este CONTRATO, desde que dê ciência à outra parte de sua intenção, por 

escrito, com uma antecedência de 30 (trinta) dias corridos da data da efetiva interrupção.

4.4 Operando-se a rescisão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços e eventuais despesas reembolsáveis 

originados até a data da rescisão, devidamente apurados e comprovados.
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4.2 O presente CONTRATO considerar-se-á encerrado quando da conclusão e aprovação dos trabalhos de seu objeto, 

independentemente de sua formalização.

força maior, pela interrupção, ou suspensão, ou rescisão do contrato ao qual está ligado o objeto presente CONTRATO, ou ainda pelo 

inadimplemento da CONTRATADA, das disposições constantes deste instrumento.



9. FORO CONTRATUAL

8.5 Todas as notificações, anuências ou outras comunicações relativas a este CONTRATO serão realizadas por escrito e deverão ser enviadas à 

outra parte, em qualquer caso e com aviso de recebimento exigido, por intermédio de portador ou serviços de remessa ou correio registrado, 

fax ou meio eletrônico.

Parágrafo Único - O disposto nesta cláusula será considerado entregue mediante protocolo; no momento do recebimento, se 

enviadas por correio ou courrier; com a correspondente emissão de aviso de recebimento; no momento indicado no próprio e-

mail; ou no aviso eletrônico de recebimento - função confirmação de leitura - se enviadas por meio eletrônico ou fax, 

respectivamente.

8.6 Havendo divergências entre as condições estabelecidas neste CONTRATO e aquelas constantes nos anexos, prevalecerão 

sempre as condições do CONTRATO.

Fica eleito o Foro da comarca da capital do Estado de Rondônia para dirimir todos os questionamentos que possam surgir da 

execução do presente CONTRATO, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
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