
CONTRATO ADMINISTRATIVO  Nº 050/2014 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO 
PERIMETRO URBANO 

 
Que entre si realizam de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, Estado do Rio Grande do Sul, 
Órgão de Direito Publico, inscrito no CNPJ nº. 04.207.526/0001-06, com Sede na Avenida Emílio 
Knaak, 1160, cidade de Novo Xingu - RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHUASEN, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida 
25 de Julho, 00885, nesta cidade de Novo Xingu - RS, portador do CPF sob nº. 489.300.080/20, 
doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado à empresa CONTERATO E PASSAIA 
TOPOGRAFIA E PROJETOS AMBIENTAL, FLORESTAL E AGRONÔMICO LTDA, com 
nome fantasia AGRÍCOLA PAMPEANA, CNPJ: 05.762.061/0001-00, empresa individual, 
estabelecida na Avenida Fortaleza, n° 631, sala 01, centro de Seberi – RS, hora representada pelo 
proprietário, Sr. Rafael Bonfanti Conterato, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador do 
RG: 40812966-51 e CPF: 016.748.570-98, residente e domiciliado na Avenida Fortaleza, n° 631, 
centro de Seberi – RS, daqui por diante, denominado simplesmente - CONTRATADO, de comum 
acordo e amparado na Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações, DECLARAM pelo 
presente instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado, entre si a prestação de 
serviços de Topografia para a Ampliação do Perímetro Urbano no Município de Novo Xingu-RS, nas 
cláusulas e condições conforme segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O Presente Contrato tem por objetivo de prestação de serviços em Topografia e Projetos, para  a 
ampliação do Perímetro Urbano em nosso município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
Para a execução dos serviços, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o 
valor fixo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em parcela única após a finalização do 
processo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO 
Para o cumprimento do objeto do presente contrato serão utilizados recursos através das dotações 
orçamentárias próprias. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
A prestação dos serviços, objeto deste contrato deverá encerrar-se no dia 31 de maio de 2014, com a 
conseqüente entrega da versão final do Plano Municipal de Ampliação do Perímetro Urbano, a fim de 
ser submetido a apreciação pela Câmara Municipal de Vereadores, com o objetivo de tornar-se Lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas 
as fases de execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, 
sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 



§ 1º - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos serem adotados 
pelo CONTRATANTE, desde que inerentes a consecução do objeto do presente contrato. 
§ 2º - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços 
contratados e suas conseqüências e implicações próximas ou remotas.  
 
 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
1- Das Obrigações e Responsabilidades: 
Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Pela fiscalização e acompanhamento dos serviços, 
c) Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecido na Clausula Segunda deste 

contrato. 
Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
a) pelos danos que possam causar ao Município ou a terceiros em qualquer caso, durante a execução 

dos serviços, bem como a reparação ou indenização sem ônus ao Município ou a terceiros; 
b) pelas despesas de deslocamentos, estadia e alimentação, oriundas da prestação dos serviços, objeto 

deste contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão contratual ou 
alteração que são previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 
prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

8.666 de 21 de junho de 1993. 
b) Por mútuo acordo ou conveniência Administrativa, recebendo a contratada somente pelo valor dos 

serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a título de indenização ou qualquer 
outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento. 

       
CLAÚSULA NONA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista, 
entre a município e a Contratada, ou que este venha a contratar em seu nome. 
 
 
 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
    Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto contratual que 

não possam ser dirimidos pela intermediação Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de 
Constantina, RS com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 
 
      E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, 
em 02 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 
 
 

Novo Xingu – RS, 24 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN AGRICOLA PAMPEANA 
                   Prefeito Municipal           Contratada 

 
 

 
 
 
1ª Testemunha:                                                     2ª Testemunha:  
 
 
 
_____________________________   ____________________________ 


