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CONTRATO N°069/2015 
(de 01 de julho de 2015) 

 
 
 

Termo de Contrato de prestação de serviços de consultoria 
técnica e de responsabilidade técnica nas áreas de 
mineração, que fazem entre si o Município de Rio Fortuna e 
o senhor Deivid Idalencio. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 82.926.585/0001-30, sito na Avenida Sete de 
Setembro, 730, Rio Fortuna/SC, 88760-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Lourivaldo Schuelter, CPF nº 351.723.049-91. 

 
CONTRATADA: DEIVID IDALENCIO, brasileiro, estado civil desconhecido, técnico de 
mineração, inscrito no CPF n° 005.243.049-98, CREA/SC sob n° 120.326-0 com endereço 
profissional na rua João Pedro, bairro Saturno, n° 270, Forquilhinha/SC, 88850-000. 
 

 
 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 
 

1ª. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria técnica e de cargo e 
função de responsabilidade técnica nas áreas de mineração pelo profissional técnico de mineração 
Deivid Idalencio bens minerais de uso direto em obras rodoviários da CONTRATANTE. 

 
 

Cláusula Segunda – DA CARGA HORÁRIA 
 

2ª. A carga horária de dedicação do CONTRATADO será de no mínimo 08 (oito) horas/mês devendo 
ser distribuído semanalmente (02horas/semana) ou quinzenalmente (04horas de 15 em 15 dias). 

Parágrafo Único. O CONTRATADO deverá cumprir corretamente, integralmente e com 
pontualidade os serviços a que se propõe neste contrato, responsabilizando-se por sua carga 
horária, bem como, as obrigações legais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias em vigor ou que 
passarem a vigorar relativas à prestação de seus serviços. 

 
 

Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA 
 

3ª. O presente contrato é celebrado por prazo determinado, com vigência de até 31/12/2015. A 
execução dos serviços será realizada com o acompanhamento de servidor da Prefeitura Municipal 
indicado exclusivamente para esse fim. 
Parágrafo Único. O contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, necessitando apenas de 
uma comunicação prévia, com 30 (trinta) dias de antecedência. 
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Cláusula Quarta – DO VALOR GLOBAL 
 

4ª. Dá-se a este Contrato o valor global de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), mensais livres de 
quaisquer encargos, impostos ou taxas que venham a incidir sobre o valor contratado, mediante 
apresentação por parte do CONTRATADO de Nota Fiscal dos serviços prestados. 

Parágrafo único. O pagamento será efetuado na praça do CONTRATANTE, mediante cheque 
nominal e cruzado, ou depositado em conta bancária indicada pelo CONTRATADO. 
 
 

Cláusula Quinta – DAS OBRIGAÇÕES 
 
5ª. Constituem obrigações: 

a) do CONTRATANTE: 

a.1) garantir à CONTRATADA documentos, informações e esclarecimentos necessários à execução 
do contrato; 

a.2) efetuar os pagamentos mensais da prestação de serviços, no prazo ajustado. 
 
b) da CONTRADADA: 

b.1) prestar os serviços de consultoria e responsabilidade técnica, na forma ajustada; 
b.2) apresentar, a cada mês, junto com a Nota Fiscal/Fatura, relatório da prestação de serviços 

havida no período correspondente; 
b.3) manter, durante a execução do contrato, as condições fiscais regulares e inscrição no CREA/SC 

válida; 
b.4) arcar com as despesas de locomoção e deslocamentos. 

 
 

Cláusula Sexta – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

6ª. O CONTRATADO exercerá durante a vigência do contrato, a responsabilidade técnica sobre as 
áreas de mineração explorados pelo CONTRATANTE, devendo manter a confidencialidade de todos 
os documentos colocados a sua disposição para execução dos referidos serviços, não sendo 
permitida sua reprodução ou divulgação, que não sejam autorizados expressamente pelo 
CONTRATANTE. 
Parágrafo Único. O CONTRATADO não possui exclusividade de prestação de serviços de 
responsabilidade técnica com o CONTRATANTE, podendo inclusive responder e ser contratado por 
empresas de mineração similares ao CONTRATANTE. 

 
 

Cláusula Sétima - DO FORO 
 
7ª. Para dirimir qualquer dúvida decorrente da execução do presente contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca de Braço do Norte/SC. 
 

 
Cláusula Oitava - DOS CASOS OMISSOS 

 
8ª. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93 e, na lacuna também desta, pelas 
disposições do Código Civil Brasileiro. 
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E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que, de todos os atos, têm 
conhecimento. 
 
Rio Fortuna/ SC, em 01 de julho de 2015. 

 
 
 
 

LOURIVALDO SCHUELTER                                                         DEIVID IDALENCIO 

       CONTRATANTE                                                     CONTRATADO 
 
 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
 

 
 

ILSO NACK                                                                              MARTA REGINA NECKEL 
  CPF n° 656.634.119-68                                                                 CPF n° 017.516.669-21 

 


