
 

CONTRATO Nº 074/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Contrato de serviços com máquina escavadeira hidráulica para 

promover ações de apoio e incentivo à atividade da piscicultura 

na fase de construção, reforma e ampliação de açudes, visando 

aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais de 

acordo com a Lei Municipal nº 755/2014 . 

 

O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede na Avenida 

Emilio Knaak nº 1160, Centro no Município de 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 a empresa RETERRA – RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.531.396/0001-54, localizada na Rua Pietro 

Cescon nº 2285 centro em Sarandi - RS, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, na 

melhor forma de direito, firmam o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir 

estipuladas: 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

 

O objeto deste contrato refere-se a prestação de serviços  com máquina   escavadeira hidráulica para 

promover ações de apoio e incentivo à atividade da piscicultura na fase de construção, reforma e 

ampliação de açudes, visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais de acordo com a 

Lei Municipal nº 755/2014, com a utilização de Escavadeira Hidráulica até um máximo de 330 

(trezentas e trinta) horas. 



 

CLÁUSULA 2ª - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

O serviço será prestado mediante a solicitação do Secretário da Agricultura e Pecuária do município 

que informará através de memorando as horas trabalhadas nas propriedades rurais dos inscritos no 

programa de apoio e incentivo à atividade da piscicultura na fase de construção, reforma e ampliação 

de açudes, visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais de acordo com a Lei 

Municipal nº 755/2014.  

 

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

O contratante pagará ao contratado, pela execução dos serviços descritos na cláusula primeira o valor 

de R$ 230,90 (duzentos e trinta reais e noventa centavos) por hora de trabalho efetivo da Escavadeira 

Hidráulica, pagos mediante autorização do Secretário da Agricultura e Pecuária, e emissão de fatura 

por parte da empresa contratada, respeitando o que consta na Lei Municipal nº 755/2014. 

 

CLÁUSULA 4ª - DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

O CONTRATADO arcará com todas as despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA 5ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

08                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 

2.048                                     Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura 

3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica 



 

 

CLÁUSULA 6ª - DOS DANOS À ADMINISTRAÇÃO 

 

O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

CLÁUSULA 7ª -  DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

 
Os contratantes obrigam-se a executar fielmente as cláusulas aqui elencadas, bem como as normas 

constantes da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, que servirão de complemento a este nos casos 

omissos, respondendo, cada um, pelas conseqüências de sua execução total ou parcial, tendo sido 

elaborado este contrato por solicitação da Secretaria Municipal De Agricultura e Pecuária. 

 

CLÁUSULA 8ª - DO FORO 

 

As partes elegem o Foro de Constantina para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do presente contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2(duas) vias iguais 

e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2(duas) testemunhas. 

                                               

                                            Novo Xingu, 06 de Junho de 2014.       

        

 

_______________________________________  _________________________________________ 
Contratada                                        Godofredo Cláudio Werkhausem 
                                                                                        Contratante 

 


