
                                    
 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2014   
 
 
 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
 
 
 
Os abaixo assinados, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU, 
Estado do Rio Grande do Sul, situada à Avenida Emilio Knaak nº.1160, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ 04.207.526/0001-06 representada por seu 
prefeito Municipal, GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado, a EMPRESA RENATO KOZAK ME- Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 95.072.302/0001-81, com sede na 
Rua João Maffessoni, 146, Constantina – RS, neste ato representada pelo diretor 
proprietário RENATO KOZAK, portador da Cédula de Identidade n°. 1044362174, 
CPF n°. 560.717.870/68, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua João 
Maffessoni, 146, em Constantina, RS, neste ato denominado CONTRATADA, tem 
justo e acertado entre si, as cláusulas e condições que seguem: 
 
Cláusula Primeira 
A Contratada compromete-se a executar as publicações oficiais dos atos legais do Poder 
Executivo Municipal em seu jornal de circulação semanal “FOLHA DA 
PRODUÇÃO”, conforme condições constantes nas demais cláusulas a seguir; 
 
Cláusula Segunda 
O Valor a ser pago mensalmente é de R$ 550,00(Quinhentos e cinquenta reais) para a 
execução do presente contrato; 
 
Cláusula Terceira 
Para possibilitar a publicação dos atos legais na semana, o Poder Executivo Municipal 
deverá efetuar a entrega do material a ser publicado até às 18 horas das terças-feiras de 
cada semana; 
 
Cláusula Quarta 
O presente contrato terá seu inicio no dia 01 de janeiro de 2014 e seu término no dia 31 
de dezembro de 2014. 
 
Cláusula Quinta  
Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 10° dia útil do mês subseqüente ao 
das publicações, mediante apresentação de nota fiscal, lançados em dotação 
orçamentária própria do contratante; 
 
Cláusula Sexta  
A Contratada arcará com todas as despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato; 
 



Cláusula Sétima 
O presente contrato encontra também fundamento legal no artigo 24, da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
Cláusula Oitava 
As partes elegem o Fórum da Comarca de Constantina, RS, para dirimir dúvida a 
respeito do presente contrato. 
 
Fica assegurada a rescisão de contrato entre as partes com comunicação prévia de 30 
dias. 
 
Em caso de inexecução dos serviços contratados a contratante poderá rescindir o 
contrato aplicando o disposto no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 
 
E, por estarem juntos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias, de igual teor e 
forma, para os efeitos legais. 
 
 
 

Novo Xingu, RS, 02 de janeiro de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                 RENATO KOZAK 
         Prefeito Municipal de Novo Xingu                           Sócio Proprietário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


