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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Dispensa de Licitação nº 053/2017- Processo Protocolo n° 390-6375 

 

Contrato nº 067/2017 

Celebram entre si,  

 

O MUNICÍPIO DE PIRAPÓ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

91.553.941/0001-08, com sede estabelecida na Rua Afonso de Medeiros, 562, nesta Cidade de Pirapó, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AURI BRANDT KOCHHANN, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

464.702.800-30, domiciliado na Rua 03 de Outubro, 663, Pirapó, RS, doravante denominado 

CONTRATANTE. 
 

JORGE BARCELOS ACOSTA, CNPJ n° 12.977.589/0001-61, residente e domiciliado na Rua Ari Medeiros 

n° 585, centro, no município de Garruchos, doravante denominado CONTRATADO, pelas seguintes cláusulas 

e condições:  
 

DO OBJETO – O contratado ministrará oficina de dança gauchesca, que serão realizadas no Parque Municipal 

de Rodeios, para os alunos da rede municipal e estadual. As oficinas de dança serão realizadas nas sextas-feiras, 

no turno da manhã com duração de duas (02) horas, perfazendo um total de oito (08) horas mensais. 

 

DO PREÇO – Pela prestação dos serviços o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de 

R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) mensal, perfazendo um total de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta 

reais). 

 

DO PAGAMENTO – O pagamento será realizado até o 10º dia do mês seguinte ao da prestação do serviço, 

mediante relatório da quantidade de horas realizadas, com visto da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, 

mediante emissão de Nota Fiscal.  
 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO – A prestação do serviço, oficinas de dança gauchesca serão realizadas de 15 de 

setembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, pelo período de três meses e meio. 
 

DA RUBRICA – As despesas decorrentes deste contrato correrão a conta da seguinte rubrica, do orçamento 

vigente: 

Órgão: 02- Gabinete do Prefeito 

Unid. Orçamentaria: 0201 

Atividade: 1006 – Realização de Oficinas Técnicas de Musica, Teatro e Dança. 

Rubrica: 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Vinculo: 001   -   Despesa: 0809   
 

DO FORUM - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga para solucionar as questões oriundas deste 

ajuste, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem às partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma e, assinam tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado. 

 

Pirapó/RS, 12 de setembro de 2017. 

 

 

 

AURI BRANDT KOCHHANN 

               Prefeito Municipal 
JORGE BARCELOS ACOSTA  

Contratado 

TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________                            _______________________________ 

NOME: Maria Liria B. da Rosa       NOME: Leomar Kochhann Rauber  

CPF:  662.196.550-87                                            CPF: 008.897.700-50 
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