
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2013 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA CORTE E 
ENFARDAMENTO DE FENO 

 
 

 
 O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede na 
Avenida Emílio Knaak, 1160, Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 04.207.526/0001 – 06, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outra parte a WESTERICH & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Nereu Ramos Nº. 376 , município de 
Constantina, inscrita no CNPJ sob nº. 09.412.331/0001-03, neste ato representado pelo Sr. INGOBERT 
WESTERICH, CPF nº 478.342.260/53, RG nº 1040394585 doravante denominada CONTRATADA, 
firmam o presente contrato com as cláusulas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto do Contrato 
 

Constitui objeto do presente contrato a realização de horas máquina por parte da CONTRATADA, 
com trator agrícola, para o corte e aleiramento de feno nas propriedades dos produtores de leite do 
município, com limite máximo de 110 (cento e dez) horas trabalhadas. 
Parágrafo Único - A realização dos serviços a serem realizados seguirá cronograma definido pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ficando de responsabilidade da mesma o 
acompanhamento da realização do serviço ora contratado. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

 
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 72,50 (setenta e dos reais e 

cinqüenta centavos) a hora trabalhada, ficando o pagamento condicionado à memorando comprovando a  
efetiva realização do serviço, expedido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária respeitando-se 
o limite de horas especificado na cláusula primeira do presente. 

 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE 
 

O contrato ora firmado terá validade até 31 de dezembro de 2013. 
 



 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
 

Fica desde já determinado o Foro da Comarca de Constantina - RS para dirimir qualquer dúvida, 
oriunda do presente contrato. 

 
E por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas para que surta os efeitos legais. 
 

 
    Novo Xingu – RS, aos 02 dias do mês de janeiro de 2013.  
 
 
 
 
 

 
 
           Westerich & Cia LTDA                                                               Município de Novo Xingu 
                 CONTRATADA                                              CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  1) ___________________________   2)____________________________ 
 


