
 
 
 
 

Contrato n.º 086/2013 
Termo Contratual de Prestação de Serviços 

 
O Município de NOVO XINGU, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 
04.207.526/0001-06, com sede e foro na Avenida Emilio Knaak nº 1160, Centro, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
RG n.º 2027411244, expedido por SSP, CPF n.º 489.300.080/20,residente e domiciliado na Avenida 
25 de Julho nº 885, Centro de Novo Xingu-RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de 
outro lado a empresa Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, CNPJ n.º 11.267.334/0001-42, 
estabelecida na Rua Silva Jardim, 336, Sala 001, Bairro Centro, em Carazinho – RS, neste ato 
representada por se representação legal, Miguel Angelo Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro 
civil,CPF 962.843.319-91, residente e domiciliado na rua Silva Jardim, 336, centro, Carazinho/RS, 
doravante denominada CONTRATADA,  celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e 
condições a seguir ajustadas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Contratação da Prestação de serviços especializados para elaboração do Projeto Executivo do PAC 
2 – pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Novo Xingu, que apoia a 
execução de obras de pavimentação e qualificação de vias por meio da implantação nova em vias 
existentes ou recapeamento destas, incluindo a infraestrutura necessária para sua plena 
funcionalidade, tal como: sistema de drenagem de águas pluviais, redes de abastecimento de água e 
coleta de esgoto, passeios com acessibilidade, sistemas ciclo viários, medidas de moderação de 
tráfego, sinalização viária e elementos que promovam a acessibilidade universal. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 
 
O prazo de contratação para prestação de serviços pelo período de 01 (um) mês, a contar da data 
que decorre de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, se houver interesse do 
Município. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização dos serviços ora contratados ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assuntos 
Urbanos, Cultura e Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O CONTRATANTE pagará o valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), cujo 
pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, 
mediantes a apresentação da fatura ou nota fiscal. Do valor a ser pago, descontar-se-á 1,5% a título 
de IRRF. 
Parágrafo Único. A Administração Municipal fará a retenção do ISS sobre o total dos serviços 
prestados. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
Durante o prazo de vigência deste instrumento, não será concedido reajuste nos valores cotados. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta de recursos próprios do 
Orçamento vigente, na seguinte Dotação: Secretaria Municipal de Governo e Administração. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
§ 1° - Constituem direito do CONTRATANTE receber deste contrato nas condições avençadas e, 
da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
§ 2° - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a. efetuar o pagamento ajustado nas datas estipuladas; 
b. dar a CONTRATADA  as condições necessárias à regular execução do contrato; 
c. fornecer informações úteis, pertinentes e necessárias, para a correta execução dos serviços, com 
vistas à adequação do objeto deste contrato; 
d. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial. 
§ 3° - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a. executar os serviços de execução do objeto deste contrato tendo por base a Legislação vigente e, 
de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE. 
b. apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor quanto a encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais; 
c. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás juntos às repartições competentes 
necessários a execução do contrato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO 
 
Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da lei n.° 8.666/93, 
sempre através de Termo Aditivo, numerado sempre em ordem crescente. 
 
 
 



 
CLÁUSULA NONA – DA RECISÃO 
 
O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 da lei 
8.666/93, com as conseqüências contratuais e as previstas na Legislação pertinente. 
§ 1° - A CONTRATADA  reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da lei 8.666/93. 
§ 2 ° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78 da lei 8.666/93, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos regularmentecomprovados 
que houver sofrido, na forma do §2ª do Art. 79 da lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O presente instrumento reger-se-á pelas disposições expressas na Lei n.° 8.666/93 de licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS CONTRATUAIS 
 
Pelo atraso na entrega do trabalho, a CONTRATANTE aplicará multa de 2% sobre o valor do 
contrato, por dia de atraso, limitado a cinco dias, findos quais, o contrato será rescindido. 
 
Pelo atraso no pagamento dos serviços, a CONTRATADA aplicará multa de 2% sobre o valor 
contratual, por dia de atraso, acrescidos de juros mensais a serem apurados pelo IGP-M da FGV. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
O Foro competente para solução das pendências deste instrumento é o da Comarca de Constantina, 
Estado do Rio Grande do Sul. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para 
um fim único 
 

NOVO XINGU – RS, aos 06 dias do mês de maio de 2013. 
 
 

___________________________ 
Contratante 

 
 

___________________________ 
Contratada 

 
 

Testemunhas: 
 
Nome:__________________  
CPF:  
 
Nome:__________________ 
CPF:  
 

___________________________ 
Assessor Jurídico 
 
 

 
 


