
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 010/2013 

CONTRATAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU (PREFEITURA 

MUNICIPAL), pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo seu Prefeito 

Municipal Sr. Godofredo Cláudio Werkhausen, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e MM Informática , pessoa jurídica de direito privado com sede e fórum na 

cidade de Novo Xingu – RS, sito Rua Av. Emilio Knaak n° 1456, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.477.066.0001-41, neste ato representado pelo seu Dono, doravante denominada CONTRATADA, 

para executar a prestação dos serviços de digitação nas Secretarias de Saúde, de Obras e de Agricultura 

conforme descrito na cláusula 1ª - do objeto. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 A contratada prestará serviços de digitação à Secretaria de Saúde , Secretaria de Obras Públicas 

e Secretaria de Agricultura e Pecuária. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS 

 

A CONTRATADA compromete-se a executar a prestação de serviços com eficiência e presteza na 

forma estipulada. O compromisso da empresa é de deixar  disponível um digitador por 12 (doze) horas 

semanais para passar todas as informações e documentações para o sistema utilizado em cada 

secretaria.  

 

 

 

 



CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EQUIPAMENTOS 

 

A CONTRATANTE disponibilizará de todos os equipamentos, bem como fornecerá o treinamento de 

capacitação necessário para a realização dos trabalhos. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 

O preço pago pela CONTRATANTE para a prestação dos serviços constantes na cláusula segunda do 

presente contrato é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento dos serviços ora contratados serão efetuados mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, devidamente faturados e empenhados.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

 

O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses a contar de 21 de janeiro de 2013 a 20 de 

janeiro de 2014. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da administração, os casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8666/93 e alterações posteriores; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência à 

Administração; 



c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Constantina, para dirimir qualquer dúvida ou questão do 

presente contrato. 

 

 E por se acharem plenamente justos, combinados e contratados, firmam o presente em duas 

vias, de igual teor e forma com as testemunhas e tudo presente. 

 

 

 Novo Xingu - RS, 23 janeiro de 2013. 

 

 

 

_________________________________ 
Contratante 

 
 
 
 

_________________________________ 
Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ______________________________________    2)  _____________________________________ 

 


