
CONTRATO Nº. 024  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

DAS PARTES 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Que fazem entre si a Prefeitura Municipal de Novo Xingu, CNPJ 04.207.526/0001-06, 

com sede na Avenida Emilio Knaak , 1160, município de Novo Xingu, Rio Grande do Sul. 

Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal Sr. GODOFREDO CLAUDIO 

WERKHAUSEN, CPF 489.300.080-20. Doravante denominada de CONTRATANTE. E a 

empresa SCHNEIDER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CNPJ n° 05.895.888/0001-

91, com sede à Rua Afonso Klein, 160, município de São Martinho, Rio Grande do Sul. 

Neste ato representada pelo Sr. Paulo Luiz Schneider, CPF 332.672.350-49, RG 

2015694397 SJS/RS, residente à Rua Uruguai, 1361, município de Santo Augusto, RS. 

Doravante denominado de CONTRATADA. 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O CONTRATANTE firma parceria com a CONTRATADA para elaboração de projeto de cunho 

cultural para a realização de um projeto cultural para o evento XI XINGUFEST a ser 

remetido ao Governo Estadual no âmbito do PROCULTURA RS e no âmbito Federal a Lei 

ROUANET. Tendo como objetivo a autorização para captação de recursos financeiros com 

incentivos fiscais para a realização do projeto. 

 

DO COMPROMISSO 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Compromete-se a CONTRATADA a: realizar todos os procedimentos técnicos relativo aos 

encaminhamentos necessários na elaboração do projeto; canalizar o mesmo às esferas 

competentes; monitorar o projeto dando todo o suporte necessário nas diversas instâncias; 

intervir sempre que necessário para eficiente e rápido tramite do mesmo; primar para que o 

projeto tenha a melhor avaliação nas instâncias deliberativas; dar todo o suporte necessário 

no tramite de documentos no período pós-aprovação; prestar assessoria aos órgãos 
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competentes do CONTRATANTE no sentido de realização de prestação de contas concisa 

quanto ao evento realizado. 

Parágrafo Único 

O trabalho de captação dos recursos relativo ao projeto será realizado em parceria entre as 

partes. Sendo que a CONTRATADA poderá para tal indicar pessoa de sua confiança. 

CLÁUSULA QUARTA  

É compromisso do CONTRATANTE dar todo o suporte necessário para que a CONTRATADA 

desenvolva de forma plena as suas atribuições, descritas no presente contrato. Designando 

o Sr. MAICON MARTINELLI DURANTE, funcionário da entidade, para que seja interlocutor 

permanente entre as partes. 

CLÁUSULA QUINTA 

Compromete-se a CONTRATADA a repassar todas as informações relativas ao projeto em 

questão à pessoa designada pelo CONTRATANTE para acompanhar o processo. 

 

DOS HONORÁRIOS 

CLÁUSULA SEXTA 

Pelos serviços prestados, descritos anteriormente, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como ressarcimento de despesas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Os valores estimados na cláusula anterior serão pagos pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA na assinatura do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA 

A despesa será suportada pelo seguinte código e rubrica orçamentária: 

2.045 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO 

33903900000001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 
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CLÁUSULA NONA 

Fica acertado que a CONTRATADA fará jus além dos honorários descritos na cláusula sexta 

o valor relativo a 10 % dos patrocínios efetivamente contratados para o projeto, captados 

através do mesmo. Sendo tal percentual lançado como despesa operacional do projeto em 

questão. 

 

DO PRAZO 

CLÁUSULA DÉCIMA 

A execução do serviço de elaboração e encaminhamento do projeto aos referidos órgãos 

deverá ocorrer no prazo de 45 dias após a assinatura do contrato. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Acertam-se as partes quanto a contabilidade financeira do projeto que ficará sob a 

responsabilidade do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Por estarem acertadas elegem o fórum da cidade de Santo Augusto/RS para dirimir 

qualquer questão jurídica não expressa neste instrumento, e firmam o presente. 

 

NOVO XINGU, 21 de fevereiro de 2013. 

 

_____________________________    ____________________________ 
     Paulo Luiz Schneider                         CONTRATANTE 

 

_____________________________    ____________________________ 
               Testemunha 1         Testemunha 2 

 


