
                                                                           

Rubricas:     1 
 

 
PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 
WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade 
de Goiânia, Capital do Estado de Goiás e Comarca de mesmo nome, situada na Avenida C - 182, Quadra 566, Lote 
15, Nº 363, Setor Nova Suíça, CEP.:  74.280-115,  telefone (62) 3285-7135, inscrita no  CNPJ - Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica   sob  o nº 02.847.865.0001-13, com  Inscrição Estadual  - SEFAZ  Isento,  Inscrição Municipal nº 
145.590-7, tendo como atividade principal, pleno exercício da arquitetura, na elaboração de projetos urbanísticos 
arquitetônicos, acústicos, sonorização, hidro-sanitários, de combate a incêndio, elétrico, luminotécnico, telefônico, 
lógico, estrutural e fundação, ar condicionado/exaustão, bem como a apresentação de serviços de consultoria e 
assessoria técnica, por seus sócios e pelos associados que à sociedade se integrarem, com vínculo de emprego ou 
por contrato associativo, todos a serem prestados sob responsabilidade pessoal de cada sócio, neste ato 
representada pelo seu Sócio o Sr. ATHOS RIOS JÚNIOR, brasileiro, casado, arquiteto,  portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1.048.888 SSP / GO, e inscrito  no  CPF / MF  sob  o nº  228.346.801-91, residente  e  domiciliado 
Nesta Capital, e o Sócio Sr. WALTER ANTÔNIO GARCIA, brasileiro, casado, arquiteto,  portador da Cédula de 
Identidade RG nº 788.878-SSP-GO, e inscrito  no  CPF / MF  sob  o nº  310.415.741-34, residente  e  domiciliado 
Nesta Capital os quais assinam e respondem pela sociedade em conjunto ou isoladamente, doravante aqui 
designada apenas  como “CONTRATADA”, de um lado, e, 

INSTITUTO CEM, CNPJ 12.052.184/0001-37, Av. Deputado Jamel Cecílio, 2.496, Qd. B-22, L. 4E, Sala 26-A, Ed. New 
Business, Jardim Goiás, Goiânia - GO, pessoa jurídica de direito privado, doravante denominado “CONTRATANTE”, 
de outro lado, sendo as partes no presente, em conjunto, doravante denominadas “Partes” e, por vezes, 
individualmente, denominada “Parte”.  
Por este instrumento particular os signatários deste contrato têm, entre si, justos e acertados a realização de 
serviços técnicos que se regerá conforme as cláusulas e condições a seguir convencionadas: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO  
1.1. Elaboração de PROJETO DE ARQUITETURA LEGAL – POLICLÍNICA REGIONAL DE POSSE, para inclusão 

da UNIDADE DE HEMODIÁLISE, com área aproximada de 800,00m2, em área externa. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- PREÇO E DETALHES DO NEGÓCIO 

2.1 Os pagamentos devidos a CONTRATADA no âmbito do presente Contrato serão efetuados pelo(a) 
CONTRATANTE, no preço certo e ajustado de:  

VALOR DO 
CONTRATO 

Projeto de Arquitetura Legal: 
- planta de situação 
- planta de implantação no terreno 
- planta térrea com layout e cotas 
- planta de cobertura 
- cortes transversais 
- cortes longitudinais 
- fachadas (norte/sul/leste/oeste) 
- quadro de aberturas (janelas/portas) 
- planta térrea com especificação de piso/teto/parede 
- memorial descritivo da Vigilância Sanitária Estadual 
- memorial descritivo da obra 
- detalhes dos sanitários PCD 
- RRT do CAU 

R$ 40.000,00 

1.1.  O Pagamento será da seguinte forma: 

1.1.1. R$ 20.000,00 na autorização e assinatura do contrato  
1.1.2. R$ 20.000,00 com 30 dias ou aprovação na SES e VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

https://www.google.com.br/search?q=awr+solar&oq=awr+solar+&aqs=chrome..69i57j69i65j69i60j0j69i60.1927j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Todos os valores correspondentes ao pagamento do Projeto de ARQUITETURA LEGAL, 
deverão ser transferidos do(a) CONTRATANTE a Conta Bancária indicada pela CONTRATADA: 

 

Nº BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE TITULAR CNPJ 

341 ITAÚ 0656 41374-7 Walter & Athos Arquitetos 
Associados S/S 

02.847.865.0001-13 

Poderá a CONTRATADA a qualquer momento indicar outra Conta para que seja realizado o depósito dos 
pagamentos. 

2. CLÁUSULA TERCEIRA- PRAZOS DA ENTREGA DO PROJETO CONTRATADO E ATOS PROCESSUAIS 

2.1. O prazo para o fornecimento do projeto será de: 20 dias úteis, sendo que o Estudo Preliminar será 
apresentado dia 19/02/2021 junto à SES. 

2.2. Os prazos estabelecidos para entrega do projeto poderão ser estendidos caso ocorram fatos inerentes 
ao desenvolvimento do processo e que estão diretamente relacionados à CONTRATANTE. 

2.3. Ao final da prestação de serviços as partes assinarão um Termo de Encerramento do contrato. 
3. CLÁUSULA QUARTA - DESPESAS 

3.1. O valor das despesas, encargos e tributos necessários para a realização dos serviços ajustados já está 
incluído no preço fornecido, tais como: encargos sociais e fiscais de qualquer natureza, pagamentos 
de funcionários e auxiliares e outros que houver, além de todo o material empregado pra execução 
do objeto. 

3.2. O(a) CONTRATANTE suportará as seguintes despesas: 
3.2.1. Cópias para Aprovações do Projeto; 
3.2.2. Viagens e Hora Técnicas quando solicitadas e combinadas; 
3.2.3. Taxas para aprovação dos projetos em todos os órgãos; 
3.2.4. Aprovação dos projetos ou despesas com despachante para aprovação. 

3.3.  Despesas extraordinárias que não puderam ser previstas no momento da assinatura deste 
instrumento deverão ser discutidas previamente entre as partes, ficando a exclusivo critério do(a) 
CONTRATANTE, concordar ou não com a sua realização. Assim, somente serão reembolsadas 
despesas extraordinárias previamente autorizadas pelo(a) CONTRATANTE. 

4. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

4.1.1. Pagar todos os impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras contribuições federais, 
estaduais e municipais, que durante a vigência do presente contrato incidam ou venham 
incidir sobre a execução deste contrato. 

4.1.2. Pagar toda mão-de-obra comum ou especializada, necessária ao exato cumprimento deste 
contrato. 

4.1.3. Não ceder ou transferir as obrigações do presente instrumento contratual. 
4.1.4. Informar ao(à) CONTRATANTE, por escrito qualquer ocorrência ou irregularidade que venha 

afetar o cronograma definido, devendo a comunicação ser feita por escrito no prazo de 2 
dias úteis seguintes ao conhecimento do fato. 

4.1.5. Realizar os serviços de acordo com os termos de referências e legislações que regulamentam 
a atividade exercida pela CONTRATADA. 

4.1.6. Atender se aplicável, todas as solicitações de adequação solicitada por eventuais órgãos de 
fiscalização. 

5. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1.  Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

5.1.1. Efetuar o pagamento das faturas nos prazos previstos, uma vez cumpridas todas as condições 
contratuais; 

5.1.2. Cumprir fielmente todas as cláusulas do presente instrumento; 
5.1.3. Repassar as informações e documentos porventura necessários para a execução dos 

serviços, dentro das datas solicitadas pela CONTRATADA, desde que estejam acordados 
entre ambas as partes; 

6. CLÁUSULA SÉTIMA - ATRASOS DE PAGAMENTO DAS MULTAS 
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6.1. O eventual recebimento de qualquer das parcelas em atraso, não constituirá alteração contratual, 
mas sim mero ato de tolerância por parte da CONTRATADA. Em isto ocorrendo o(a) CONTRATANTE 
pagará juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês proporcionalmente aos dias de atraso (“pro rata 
die”), acrescido de juros compensatórios de 0,5% (meio por cento) ao dia, ambos calculados sobre o 
valor da parcela vencida. 

7. CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL 
7.1. Caso a CONTRATANTE venha a abandonar a execução dos serviços contratados antes da elaboração 

de 50% dos projetos, arcará com o pagamento à CONTRATADA da multa de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor corrigido deste contrato. 

7.2. Tendo sido o Projeto elaborado em sua totalidade e o(a) CONTRATANTE venha a rescindir o presente 
instrumento, deverá adimplir o valor total deste Contrato. 

7.3. Em caso de rescisão de contrato por qualquer uma das partes, por ato unilateral de vontade, esta terá 
que comunicar à outra com 15 (quinze) dias de antecedência mediante documento assinado e datado. 

7.4. O presente contrato será rescindido, de pleno direito, em caso de falência, concordata ou insolvência 
de qualquer das partes, ou descumprimento de qualquer cláusula do mesmo. 

7.5. Considerar-se-á também rescindido o presente contrato, independente de aviso e sem a 
obrigatoriedade de pagamento da multa ou dos honorários pendentes:  
7.5.1. Caso a CONTRATADA deixe de entregar os projetos sem prévio e justificado aviso;  
7.5.2. Caso a CONTRATADA terceirize os serviços;  
7.5.3. Caso de infração, por ação ou omissão da CONTRATADA quanto às obrigações aqui 

assumidas. 
7.6.  A não execução do serviço a ser prestado pela CONTRATADA caracteriza justa causa para rescisão do 

contrato e impõe o ônus da devolução para a CONTRATANTE do valor efetivamente pago, sob a forma 
de sinal de negócio, com correção pro rata pelo IGP-M, acrescido do pagamento da multa rescisória. 

7.7. O não pagamento pela CONTRATANTE pelos serviços realizados pela CONTRATADA por um lapso 
superior a 60 (sessenta) dias de cada vencimento ensejará a rescisão do contrato e a CONTRATADA 
poderá utilizar-se de qualquer meio, judicial ou extrajudicial, independente da ordem, para 
recebimento do seu crédito referente aos serviços já prestados. 

7.8. A parte contratante que der causa a qualquer tempo à rescisão deste instrumento, correrá por sua 
conta as despesas relativas a custas processuais, honorários advocatícios além de compor perdas e 
danos que causar. 

7.9. No caso de rescisão do presente contrato caberá à parte que deu causa o pagamento de multa 
contratual no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do presente contrato, sem prejuízo 
de perdas e danos, podendo ainda a parte lesada adentrar com as medidas judiciais cabíveis para 
resguardar seus direitos. 

8. CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. O não cumprimento pela CONTRATANTE das obrigações aqui pactuadas ensejará a suspensão dos 

serviços aqui previstos, até que sejam sanadas as irregularidades. 
8.2. As estipulações contidas no presente contrato não poderão ser interpretadas pela CONTRATADA 

como constitutivas de qualquer relação empregatícia ou societária com a CONTRATANTE, não sendo 
esta responsável ou obrigada, neste sentido, em nenhuma hipótese. 

8.3. As Partes se obrigam a manter o sigilo profissional, não divulgando quaisquer dados, documentos, 
informações ou relatórios relacionados com os serviços realizados, sob pena de incorrer em sanções 
legais pertinentes, salvo quando autorizada por ambos de forma expressa ou quando 
comprovadamente forem as mesmas de domínio público. 

8.4. Por força deste instrumento, todas e quaisquer informações reveladas, transmitidas e/ou divulgadas, 
por quaisquer meios (oral, escrito, mecânico, eletrônico ou magnético), por ambas as partes, 
doravante designadas simplesmente informações confidenciais, serão consideradas sigilosas. 

8.5. A CONTRATADA somente executará alteração, supressão ou acréscimo dos serviços previstos no 
presente contrato, sob a forma de aditivo a este ou na forma de novo contrato. 

8.6. As partes declaram que:  
8.6.1. As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como manifestamente proporcionais;  
8.6.2. As proporcionalidades das prestações assumidas são decorrentes de valores vigentes ao 

tempo em que é celebrado o presente Contrato;  
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8.6.3. Estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam o presente negócio jurídico e 
detém experiência nas atividades que lhe competem por força deste Contrato. 

8.7.  Em havendo nulidade de qualquer estipulação do presente Contrato, restarão válidas as demais 
disposições contratuais, não afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado em seus 
termos gerais. 

8.8.  Mediante sua assinatura, prevalecerá o presente Contrato, substituindo quaisquer tratativas, escritas 
ou orais, anteriormente mantidas entre as partes, quanto ao seu objeto. 

8.9. Vinculam-se ao presente Contrato os dispositivos reguladores dos direitos autorais, os quais ficam 
assegurados à CONTRATADA, desde a entrega do Estudo Preliminar. 

8.10. O Contratado não será responsabilizado, em nenhuma circunstância, pelo não cumprimento dos 
desenhos contidos no projeto, especificações ou por defeitos latentes no trabalho de terceiros 
(trabalho de gesso, pedreiro, servente, encanador, pintor, marceneiro e outros). 

8.11. O projeto contratado poderá ser executado somente para os fins e local indicado nos desenhos e 
documentos do mesmo. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 
9.1. As partes contratantes elegem o foro da cidade de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

ações oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Tendo as partes acima qualificadas ajustado às execuções dos serviços descritos, na forma e condições aqui 
constantes, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas que também o assinam. 

Goiânia, 8 de fevereiro de 2021 
 
 
   
                                                                               
CONTRATADA:                          WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 
 
 
 
 
CONTRATANTE:                     INSTITUTO CEM          
 
 


