
 

CONTRATAO Nº 135/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E 

DESRATIZAÇÃO 

 

Que celebram entre si, de um lado e adiante denominado CONTRATANTE, o MUNICÍPIO 

DE NOVO XINGU - RS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 04.207.526.0001-06, 

com sede à Avenida Emilio Knaak, 1160, nesta cidade de Novo Xingu – RS, neste ato representado 

por seu Prefeito Municipal Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, CPF nº 

489.300.080/20, e de outro lado, adiante denominado CONTRATADA, a empresa NELSON OTT  - 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 90.931.254/0001-16, estabelecida na 

cidade de Chapada-RS, cito a Rua  Presidente Costa e Silva nº 35, bairro Progresso, neste ato 

representada por seu titular NELSON IGNACIO OTT, portador do CPF n°. 189.765.060-46 e RG n°. 

1022082364 – SSP-RS, residente e domiciliado na cidade de Chapada - RS, resolvem celebrar o 

presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 A contratada prestará serviços de Dedetização e Desratização na agroindústria de embutidos de 

leite localizada no Município de Novo Xingu - RS. Esta empresa compromete-se em visitar a empresa 

mensalmente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
 
  A vigência do contrato é por prazo de 12 meses a contar da sua assinatura. As partes podem 
pedir a rescisão do contrato, por escrito, com antecedência de 30 dias. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
  A empresa contratante pagará a empresa contratada pelos serviços efetivamente prestados a 
importância de R$ 350,00 ( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) mensais. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será efetuado mensalmente até o 10º dia útil de cada mês.  
 
 
  



  
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Constantina, para dirimir qualquer dúvida ou questão do 

presente contrato. 

 

 E por se acharem plenamente justos, combinados e contratados, firmam o presente em duas 

vias, de igual teor e forma com as testemunhas e tudo presente. 

 

 

 Novo Xingu - RS, 01 de novembro de 2013. 

 

 

 

_________________________________ 

Contratante 

 

 

 

 

_________________________________ 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ______________________________________    2)  _____________________________________ 

 

 

 

 



 


