
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 042/2015 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 
 

Contrato de prestação de serviço de Engenharia Civil, Elaboração de 

Projetos e acompanhamento de obras, por prazo determinado, conforme 

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2015. 

 
O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede na Avenida 
Emilio Knaak, 1160, Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 04.207.526/0001 – 06, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outra parte o Sr. LAZÁRO 
AUGUSTO DELLATORRE, inscrita no CPF sob nº 020.051.250/16, localizada Travessa Franklin 
Siliprandi, 191, na cidade de Constantina- RS, de acordo com o Processo Seletivo Simplificado nº 
02/2015, firmam o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto do Contrato 
O objeto deste contrato refere-se a prestação de serviços de engenharia, conforme segue: 

• Assessoria técnica na área de engenharia civil, com atuação no 
planejamento e na estruturação física e de infra estrutura municipal; 

• Desenvolvimento de projetos pertinentes à área de engenharia civil 
compreendendo unidades sanitárias, redes de abastecimento de água, 
redes de esgoto, calçamento, desmembramentos de terrenos urbanos e 
outros que sejam pertinentes a área; 

• Acompanhamento na execução das obras e fiscalização das mesmas 
quando executadas por empresas contratadas para tal, ficando sob a 
responsabilidade do prestador de serviços a elaboração de boletins de 
medição, declaração de execução de obras, etc; 

• Além destes serviços o Profissional a ser contratado ficará obrigado a 
executar, em partes ou na totalidade, projetos a serem apresentados 
nas esferas de governo Estadual ou Federal. 

• O Profissional deverá prestar atendimento ao público na Prefeitura 
Municipal. 

 
CLÁUSULA QUARTA - do valor 

 
O valor total do presente contrato é de R$ 2.408,68 (dois mil 

quatrocentos e oito reais com sessenta e oito centavos), sendo que o pagamento se dará mensalmente 
até o dia 5º do mês subsequente.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – Do pagamento da Remuneração 

 
    A Contratada receberá os seus salários até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subseqüente.  
 
 



CLÁUSULA QUARTA – Do registro do Ponto 
 

    A jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais, registradas em 

livro – ponto. 

 
 CLÁUSULA QUINTA – Da vigência do Contrato 

 
     A vigência deste contrato será pelo período de 05 de maio de 2015 a 04 
de maio de 2016. 
    § 1º - Findo esse prazo, independente de aviso prévio, o Contrato será 
rescindido sem que o Contratante seja obrigado a pagar qualquer indenização a Contratada. 
 
    § 2º - A Contratada não poderá permanecer no serviço público após o 
encerramento do prazo que estipula este contrato, salvo devidamente caracterizada a necessidade de 
aditamento ou contratação dentro da previsão da lei autorizativa, assim como não adquirirá nenhuma 
hipótese de estabilidade que o possa conduzir além do prazo previsto nesta cláusula. 
 
    § 3º - O Contratante poderá dispensar os serviços da Contratada, 
independente de qualquer indenização, salvo as verbas rescisórias a que teria direito. 
   

CLÁUSULA SEXTA – Das responsabilidades da Contratada 
 
    As responsabilidades e proibições, direitos e deveres da Contratada no 
exercício de suas atribuições no período do contrato, no que couber, são as determinadas pela Lei 
Municipal nº 119/2002 (Estatuto dos Servidores). 

 
  CLÁUSULA SÉTIMA – Da dotação orçamentária 

 
    As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão na dotação 
orçamentária própria do pessoal civil e encargos sociais. 

 
  CLÁUSULA OITAVA – Dos casos omissos 

 
    As partes em comum acordo elegem o Foro da Comarca de Constantina 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação do presente contrato. 

 
    A contratada deverá apresentar os documentos que lhe for solicitado, 
antes do início do trabalho de que trata este contrato, o qual não poderá ter início sem a plena 
satisfação das exigências do setor de pessoal do Município. 
 
    E assim, estando as partes inteiramente de acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas no presente contrato, firmam o mesmo em três vias de igual teor e forma. 
 
 



 
 
 
 

 
Novo Xingu (RS), 04 de maio de 2015. 

 
 

 
_________________________________               _________________________________ 

                        CONTRATANTE                                                    CONTRATADA 
 
 
 


