
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 82/2014 

 

 
                Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviço a Prefeitura 
Municipal de Novo Xingu - RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emílio Knaak, Nº 1160, centro neste  ato 
representado pelo Prefeito Municipal, GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, 
brasileiro, de hora em diante denominado como CONTRATANTE,  e de outro a Empresa 
BASE 10 – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, sob a Razão Social de R. F. CARDINAL HUTH, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 12.078.657/0001-50, com sede na 
Avenida Getúlio Vargas nº 907/02, centro, Cambará do Sul/RS, neste ato representado pelo 
Sr. Reinoldo Francisco Cardinal Huth, portador do CPF nº 971.480.590-20 e do RG  nº 
9070834347, aqui denominado CONTRATADO, tem entre si justo e contratado o que segue: 
 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – O MUNICÍPIO contrata a serviços de formação de 
professores da rede municipal nos dias 28 e 29/07/2014 através das seguintes oficinas: 
 

01) - Oficina de Matemática – I ( Material Dourado) ; 
02) – Oficina de Linguagem – I (As múltiplas linguagens); 
03) – Oficina e Feira de Ciências – I (Oficina de ciências); 
04) – Oficina de Literatura – I (Clássica). 

 
VALOR TOTAL DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS: R$ 4.100,00 (QUATRO MIL E 
CEM REAIS). 
 
 Parágrafo Único. O cronograma das oficinas será programado entre as partes. 
 
 CLAÚSULA SEGUNDA – O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA o valor total 
de R$ 4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS) no Banco Banrisul – Agência nº 0557 – 
Conta nº 06.0226300-8, de acordo com o valor descrito na cláusula anterior, até 05 (cinco) 
dias após a realização das oficinas, sendo que as despesas decorrentes desta contratação serão 
empenhadas dotações orçamentárias específicas: 
          
 
 CLAÚSULA TERCEIRA – Fica estipulada a multa de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o total do presente contrato, caso uma das partes (CONTRATADO OU 
CONTRATANTE) deixe de cumprir o disposto no presente instrumento. 
 
 
 CLAÚSULA QUARTA – Todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, tributários, transporte, estada, materiais, responsabilidade civil e 
demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do contrato são de inteira 
responsabilidade do CONTRATADO. 



 
 
 
 CLAÚSULA QUINTA – As partes elegem o Foro da Comarca de Constantina / RS, 
para dirimir qualquer conflito oriundo deste contrato.  

E, por estarem certas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 
03(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas. 

 
      Novo Xingu, 25 de junho de 2014. 
 
                     
 
 
         _______________________________ 
                   Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
                                                                    CONTRATANTE 
 
 
 
                                       ________________________________________ 
       BASE 10 – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
                  Sr. Reinoldo Francisco Cardinal Huth 
          CONTRATADO 
 
 
Testemunhas: 
 
1. ______________________________     CPF ______________________ 
    
 
2. __________________________ __      CPF _______________________     
 
 
 


