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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 059/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

 

 

Termo de contrato que celebram o Município de Novo Xingu e a 

empresa Elton Luiz Giacomini - ME, cujo objeto é a prestação 

de serviços técnicos de Engenharia Civil para a Prefeitura 

Municipal de Novo Xingu / RS, com disponibilidade de 

profissional legalmente habilitado. 

 
 
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de 

Novo Xingu, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na 

Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu 

Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 

326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu – RS, 
doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ELTON LUIZ 
GIACOMINI - ME, inscrita no CNPJ Nº 92.197.362/0001-79 com sede na Rua Saída Para 

Rondinha, Bairro Centro, 211 no município de Constantina/RS, doravante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. Eliane Bressan Giacomini, brasileira, 

casada, Arquiteta e Urbanista CAU Nº A46668-9, residente e domiciliado na Rua Francisco 

Anziliero, n.º85, cidade de Constantina/RS , portador do CPF n.º 496.408.280-68, cédula de 

identidade n.º 3040695011, estabelecem o presente CONTRATO, em conformidade com as 

cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O objeto da presente contratação é a prestação de serviços 

técnicos de Engenharia Civil para a Prefeitura Municipal de Novo Xingu / RS, com 

disponibilidade de profissional legalmente habilitado, perante o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), durante 16 (dezesseis) horas semanais, sendo que destas, 

no mínimo, 8 (oito) horas com a presença física no município de Novo Xingu. 

 

Os serviços compreenderão: 

a) Acompanhar e fiscalizar contratos que tenham por objeto a execução de obras do 

município; 

b) Proceder vistorias, inclusive in loco, realizar perícias, emitir laudos, certidões e 

pareceres técnicos relacionados a área de engenharia civil; 
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c) Aprovar projetos submetidos à apreciação da Prefeitura Municipal, inclusive de 

loteamentos e regularização fundiária; 

d) Preencher documentações referentes a convênios celebrados com os mais diversos 

entes da federação, atendendo os requisitos dos órgãos convenentes, como: 

Ministérios Federais; GIGOV/CAIXA; FNDE; Secretarias Estaduais; dentre outros; 

e) Acompanhar os gestores em treinamentos e reuniões, além de auxiliar na elaboração 

dos planos de trabalho para a captação de recursos; 

f) Desenvolver projetos, memoriais, orçamentos e peças afins, para reformas, ampliações 

de estruturas públicas, bem como de novas obras, exceto as complexas, que exigirem 

conhecimentos técnicos específicos, inclusive no que se refere a plantas 

arquitetônicas, de acordo com a conveniência da Administração Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A execução do contrato será de conformidade com as cláusulas 

e condições avençadas, com as normas da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 

O valor total do presente contrato é de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), sendo que o pagamento se dará mensalmente até o dia 10º dia do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência pelo prazo de 2 (dois) meses as 

contar da data de assinatura, podendo a CONTRATANTE rescindir a qualquer tempo, quando 

julgar necessário. 

   

 

 DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM 
 

Fica definido que os profissionais da empresa contrata poderão, 

em viagem a serviço desta municipalidade, receber o ressarcimento das despesas de 

transporte, alimentação e estadia, de acordo com o que estabelece com base nas regras 

estabelecidas para os Servidores do município. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 

A CONTRATADA arcará com todas as despesas provenientes 

dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste 

contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS 
 

Servirá de recurso para o pagamento deste contrato, a seguinte 

dotação orçamentária:  

 

03    – SECRETARIA MUN. DE ADM., PLANEJ. E FINANCAS 
03.01 -   - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL 
2.100   - Manutenção das Atividades Administrativas 
33.90.39.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros P.J.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS 
 

O não cumprimento de qualquer cláusula deste contrato, 

sujeitará a parte que não cumprir ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por 

cento) sobre o valor total deste contrato. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 

unilateral, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba 

ao CONTRATADO qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se 

demonstraram cabíveis em processo administrativo regular. 

 

 

CLÁUSULA NOVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização da prestação do serviço ficará a cargo da 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças , através do Servidora Rhute 

Pula Sechini Mahler. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 

As partes elegem o Foro de Constantina – RS para dirimir 

quaisquer dúvidas a respeito do presente contrato. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 

instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 

 

 

 

Novo Xingu /RS, 27 de junho de 2017. 

 

 
 
 
 
 
     JAIME EDSSON MARTINI                           ELTON LUIZ GIACOMINI - ME  

            Prefeito Municipal                                                    CONTRATADA   
             CONTRATANTE                                                          

 

 

 

 

 

RHUTE PULA SECHINI MAHLER 
              Fiscal do Contrato 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 1) ______________________            2) __________________________ 

 

 


