
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  117/2013 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PK 

TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA E O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 

 

A PK Tratamento de Água LTDA, com sede na Rua 25 de julho nº 

263 Bairro Centro na Cidade de São José das Missões – RS, CEP 9832500-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  17.355.361/0001-53, inscrição Estadual nº  406/0003254 , inscrição do 

CRQ-V nº 05101302  neste ato representada pela sua sócia gerente, ALINE CESCON 

PICOLOTTO, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Arminio da Silva nº1707, 

Bairro Centro, na Cidade de Sarandi-RS, inscrito no CPF sob o nº 012.268.010-30 , RG sob 

o nº 3090112453, denominada simplesmente de Contratada e o Município de Novo Xingu, 

sito a Av. Emilio Knaak,1160, na cidade de Novo Xingu-RS, devidamente inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal 

Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado neste município, neste ato denominado simplesmente de contratante, 

resolveram celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições que seguem: 

 

                                CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do contrato 

 

O objeto do presente contrato é a responsabilidade técnica por parte, da 

contratada, pela qualidade da água consumida pela população do município, orientações e 

acompanhamento nas limpezas dos reservatórios de água, fornecimento de anotações de 

responsabilidade técnica relativas às atribuições da profissional licenciada em química, em 

todos os projetos, serviços e convênios em que houver a exigência da mesma, bem como 

auxiliar nas ações relacionadas ao meio ambiente e Vigilância Sanitária. 

A empresa contratada será responsável por apontar para o município, 

todos os ensaios, laudos e outros, pertinentes a Portaria nº 518-MS de 25 de março de 2004, 

bem como as que vierem a substituí-la. 



Doravante a Contratante é responsável para fazer a dosagem do 

produto conforme recomendações técnicas fornecidas, como suas análises periódicas e 

verificação do seu residual. 

 

CLÁUSA SEGUNDA – Da Periodicidade do Serviço 

 

 A prestação dos serviços compreende a 03 (três) horas semanais das 

13:30 as 16:30 horas nas quartas-feiras por profissional da empresa. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – Do Preço. 

 

Pelos serviços continuados o Contratante compromete-se a pagar, até o 

décimo dia de cada mês o valor de R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) pelos serviços 

prestados, sendo o valor reajustado pelo reajuste do salário mínimo.   

Os pagamentos somente serão efetuados após a entrega das notas de 

prestação dos serviços.  

 

CLÁUSULA QUARTA - Da Vigência 

 

O prazo de validade do presente contrato é de 12 (Dose) meses a partir 

da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de termo aditivo pelas 

partes. 

A Contratada reconhece os direitos da administração, em caso de 

rescisão administrativo, previsto no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 

posteriores. 

A inexecução total ou parcial do presente contrato sujeitará a 

Contratante, as penalidades constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

possibilitando a ampla defesa. 

 



CLÁUSULA QUINTA - Do Orçamento  

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de 

dotação orçamentária própria: 

 

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro 

 

As partes elegem o Foro de Constantina – RS para dirimir quaisquer 

dúvidas a respeito do presente contrato. 

 

Novo Xingu, 03 de setembro de 2013. 

 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN               ALINE CESCON PICOLOTTO 
   Prefeito Municipal                                                        PK Tratamento de Água LTDA 
 

Testemunhas: 

 

1 ________________________ 

 

2 _____________________ 

 


