
CONTRATO Nº. 022  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 

PROFISSIONAL 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de 

Serviços, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.207.526/0001-06, com 

sede na Avenida Emilio Knaak, n° 560 – Centro, Cidade de Novo Xingu, Estado do Rio 

Grande do Sul, neste ato representada pelo(a) Sr. Prefeito Municipal GODOFREDO 

CLÁUDIO WERKHAUSEN, sob CPF n°489.300.080-20, e de outro lado RR8 

CONSULTORIA PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 11.524.371/0002-70, 

com sede na Linha Beira Campo, BR 386, Rodovia Pres. Kennedy, KM 38, Interior, na 

Cidade de Sarandi/RS, neste ato, representada por seu Diretor CANDIDO NELCIRO 

ROSSETTO, sob CPF n° 297.087.619-15. 

Tem por justo e contratado o presente, regido pelas clausulas, 

disposições e condições aqui ajustados, de conformidade com os procedimentos 

administrativos legais do Município. 

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

Serviços de caráter intelectual para realização de Seminário de Formação 

Continuada para professores da rede municipal de Novo Xingu, com certificação de 

40h/aulas, consistindo na organização e disponibilização de pessoal qualificado para a 

realização do seminário de acordo com os temas previamente definidos em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Educação. 

CLAUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO CONTRATO 

Este contrato tem validade a partir desta data e até a efetiva conclusão 

dos trabalhos. 

O presente contrato poderá ser rescindido, desde que não tenha sido 

realizado o objeto contratado, nos seguintes casos: 

1 – Requerimento de concordata ou falência; 

2 – Transferência do Contrato a terceiros, sem prévio e escrito 

consentimento das partes; 



3 – Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de 

responsabilidade de ambas as partes, de acordo com o Código Civil; 

4 – Havendo interesse de uma das partes em rescindir o contrato, ficará a 

mesma na obrigação de comunicar a outra expressamente e por escrito com 

antecedência de 15 (quinze) dias da realização do início do seminário; 

5 – Demais disposições da lei Federal o n.° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

A execução dos serviços far-se-á mediante a cobrança de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). 

O valor acima mencionado é para pagamento em três parcelas, sendo a 

primeira parcela de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), até 10 (dez) dias após a 

assinatura do contrato, a segunda parcela de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na 

primeira quinzena do mês de maio e a última parcela de R$ 2.000,00(dois mil reais) até 

10 dias após a conclusão do seminário. 

 

CLAUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO XINGÚ/RS  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU/RS obriga-se a 

proporcionar todas as facilidades à boa execução dos serviços. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU/RS declara ter 

conhecimento integral deste contrato e obriga-se a cumprir o que foi determinado. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU/RS fica isenta de 

qualquer responsabilidade pelas informações que vierem a ser fornecidas para a perfeita 

execução dos serviços. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU/RS colocará a 

disposição, gratuitamente, pessoal, local, máquinas e equipamentos necessários para a 

realização do seminário, bem como realizar as inscrições dos candidatos interessados e 

o controle de freqüência dos mesmos. 



CLAUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obriga-se a prestação dos serviços de caráter intelectual 

decorrentes do presente Contrato. 

A Contratada é responsável pelas obrigações trabalhistas ou 

previdenciárias, não cabendo ao presente a locação de mão-de-obra para a execução dos 

serviços contratados e sim a contratação de serviços de caráter intelectual. 

A Contratada compromete-se a refazer os serviços que forem 

considerados em desacordo com as normas gerais de Administração Pública. 

CLAUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

À parte que der causa a rescisão contratual ficará obrigada a pagar, até o 

5 (quinto) dia útil da assinatura do termo rescisório, uma multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor total do contrato, devidamente corrigido pelo ICV-DIEESE, observando o 

disposto no inciso II do parágrafo 2.° do artigo 79 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação ora 

ajustada será efetuada mediante acordo escrito entre ambas as partes, o qual fará parte 

integrante deste instrumento observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas 

as alterações unilaterais permitidas na forma estipulada na Lei n. 8.666/1993. 

CLAUSULA OITAVA – DA RELAÇÃO CONTRATUAL 

A presente relação contratual tem natureza exclusivamente civil, sem 

qualquer vínculo de natureza trabalhista. 

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Contratada tem única e exclusiva responsabilidade quanto à 

organização e elaboração do objeto do presente contrato, em consonância com os dados 

fornecidos. 

CLAUSULA DÉCIMA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação 

orçamentária consignada na lei de meios. 



CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, obrigando-se por si e seus 

sucessores, ao fiel cumprimento do que foi ajustado no presente contrato. Fica eleito o 

foro da Comarca de Sarandi/ RS para dirimir quaisquer dúvidas que do presente possam 

surgir. 

 

Sarandi/ RS, 18 de Fevereiro de 2013. 

 

 

__________________________________ 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal de Novo Xingú / RS 

 

 

__________________________________ 

CANDIDO NELCIRO ROSSETTO 

RR8 Consultoria Pública LTDA 

 

 

__________________________________ 

Testemunha 01 

CPF: 

 

__________________________________ 

Testemunha 02 

CPF: 

 

 

 



 
 
 


