
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2013 
 

TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
 
 Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, entidade jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob n.º 04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emílio Knaak, n.º 1.160, 
em Novo Xingu/RS, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. IVAN 
CARLOS MARTINELLI, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa 
HOLZ & BOTTURA LTDA - ME , inscrita no CNPJ nº 10.707.938/0001-08,  estabelecida na Linha 
Xingu Baixo, S/N, Novo Xingu - RS, neste ato representada pelo Sr. Magno Marciel Bottura Holz, 
portador do CPF n.º 014.987.860-57, doravante denominado simplesmente  CONTRATADO, para a 
execução do objeto descrito na cláusula primeira de acordo com a proposta vencedora da licitação 
Carta Convite nº. 003/2011: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para locação de sistemas de computação compreendendo os 
seguintes programas nas Secretarias e setores respectivos: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – Cadastros das localidades, agricultores, 
funcionários, máquinas, oficinas, produtos e usuários. Movimentos de agendamento de serviços, 
serviços realizados, estoque, entradas, saídas, consertos de máquinas e veículos. Boletins Diários de 
abastecimento de combustíveis, manutenção, horário de entrada e saída de veículos. Relatórios de 
aviso de manutenção, produtos, estoque, entrada, saída, serviços realizados, serviços agendados, 
aniversariantes, funcionários, agricultores, consumo de combustível, conserto de máquinas, 
manutenção, débitos, relação resumida de débitos por produtor e relação para contabilidade; 
BIBLIOTECA – Cadastros de alunos, escolas, livros, cds, vídeos e dvds, empréstimos de livros, 
renovação de livros, devolução de livros, relatórios, acervo a assuntos e a livros, alunos ordem 
alfabética, escolas, não estudam, empréstimos, livros disponíveis, livros emprestados, com atraso, sem 
atraso, todos; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – Cadastros pacientes, fornecedores, área do sus, micro-
áreas do sus, bairros, municípios, materiais, medicamentos, tipo de medicamentos, locais de estoque de 
medicamentos, e materiais, usuários e veículos. Medicamentos entrada, saída, transferência, avisos de 
vencimentos de lotes, aviso de pouca quantidade, relatórios de estoque, cadastro de medicamentos de 
uso contínuo. Materiais entrada, saídas, transferência, avisos de vencimento de lotes, aviso de pouca 
quantidade, relatório de estoques. Cadastro de viagens; 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA – Cadastros localidades, 
agricultores, raças bovinas, sêmen. Movimentações entrada e saída de sêmen. Relatórios de saída de 
sêmen para o agricultor, entrada de sêmen no estoque, relatório de inseminações realizadas para o 
agricultor, relatório para contabilidade com os dados do agricultor, data da inseminação e tipo de 
sêmen, valor da inseminação, relatório de inseminações realizadas em cada animal da propriedade. 
 
 
 
 
 
 



CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 
 
O valor total a ser pago pelos itens constantes no objeto do presente contrato é de R$ 982,00 
(novecentos e oitenta e dois) reais mensais, mediante apresentação das notas fiscais de prestação dos 
serviços. 
  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos próprios.. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS  
 
O contrato terá o prazo de duração de até 12 (doze) meses, contados a contar do dia 28 de junho, 
podendo ser renovados automaticamente até o limite estabelecido no art. 57 da Lei Federal n. 8.666/93 
e suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO  
 
Fica eleito, o FORO da Comarca de CONSTANTINA-RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente contrato. 
 
E por estarem e justos contratados assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas. 
 

 
NOVO XINGU-RS, 11 de julho de 2013. 

 
 

 
IVAN CARLOS MARTINELLI 
Prefeito Municipal Em Exercício 

CONTRATANTE 
 

 
 

HOLZ & BUTTURA LTDA 
CONTRATADO 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
____________________________                  ______________________________ 
  


