
CONTRATO Nº104/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Contrato de prestação de serviços de transporte de matéria-

prima e calçados, que celebram o Município de Novo Xingu e a 

Indústria de Calçados Maria Terra Ltda. 

 
Pelo presente instrumento de contrato que fazem o Município de Novo Xingu, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com sede à Avenida Emilio Knaak em Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ 
sob n.º 04.207.526/0001-06 neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor GODOFREDO 
CLAUDIO WERKHAUSEN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outra 
parte a INDUSTRIA DE CALÇADOS MARIA TERRA LTDA, CNPJ sob n.º 04.441.938/0001-06, 
com sede na Rua da Usina, s/nº, nesta cidade, neste ato representada por seusproprietarios, Srº Clênio 
Aurélio Limberger, CPF: 494.749.360-72, RG: 6038726953 e pela Sra. Luci Kirch, portadora de CPF 
nº 414.194.300-25, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, declaram pelo presente 
instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado, a prestação de serviços de transporte, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto 
 O presente contrato tem como objeto o repasse para a Industria de Calçados Maria Terra Ltda, 
para custear a prestação de serviços de transporte de calçados e matéria-prima para a fabricação dos 
mesmos, em auxílio ao ateliê de calçados instalado no município, conforme Minuta de Protocolo de 
Intenções firmados pela Lei Municipal nº 685/2013. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – da finalidade 
 A finalidade da presente contratação é prestar auxílio ao ateliê de calçados instalado no 
município, contribuindo para a manutenção do mesmo e a preservação dos empregos, renda e retorno 
de impostos para o município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – do valor 
 O valor pago mensalmente para a CONTRATADA fica fixado em R$ 3,804,93 (trez mil 
oitocentos e quatro reais com noventa e tres centavos), cabendo o restante do custo do transporte para a 
empresa Maria Terra Ltda, responsável pelo ateliê. 
 
CLÁUSULA QUARTA – da forma de pagamento 

O serviços são pagáveis em moeda corrente nacional até o décimo dia do mês subseqüente ao 
vencido, sendo que o Município pagará a CONTRATADA apenas nos meses em que efetivamente 
realizar os serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – do prazo 
 O prazo deste contrato é de 06(seis) meses iniciando-se em 01 de junho de 2013, findando em 
30 de novembro de 2013, podendo ser porrogado, conforme lei municipal 685/2013. 
 



CLÁUSULA SEXTA – das obrigações da CONTRATADA  
 São obrigações da CONTRATADA: 

- A CONTRATADA deverá transportar a matéria-prima e o produto final da cidade de Parai (ou 
outro trajeto determinado pela empresa Maria Terra LTDA, e vice-versa em quantas vezes por 
semana a empresa Maria Terra LTDA determinar; 

- A CONTRATADA se compromete a cobrar o custo a maior das viagens por ela realizada  da 
empresa Maria Terra LTDA, desobrigando o município de qualquer valores além da parcela 
estipulada; 

- Responsabilizar-se por quaisquer despesas oriundas de encargos sociais, trabalhistas, 
comerciais e outros que vierem a ser a ela cobrados em virtude de sua existência e atuação. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – da dotação orçamentária 
 As despesas decorrentes do presente contrato por parte do município, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias. 
 
CLÁUSULA OITAVA – do foro  
 As partes elegem o Fórum da Comarca de Constantina - RS para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas de interpretação do presente contrato. 
 
 E assim, estando as partes inteiramente de acordo com todas as cláusulas estabelecidas no 
presente contrato, firma o mesmo em três vias de igual forma e teor. 
 

 Novo Xingu - RS, em 15 de julho de 2013. 
 
 
 
 
  
____________________________________                ______________________________________ 

CONTRATANTE                                                                                          CONTRATADA 
 

 
 
 
TESTEMUNHAS: _____________________________        _________________________________ 
 
 


