Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA
Contrato n2 521/12

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA

Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social —
Fuvates, mantenedora do Centro Universitário UNIVATES

CNPJ

04.008.342/0001-09

SEDE

Rua Avelino Tallini, 171, bairro Universitário, Lajeado-RS-CEP95900-000

TELEFONE

(51) 3714-7000

REPRESENTANTE

Roque Danilo Bersch (Presidente) / Ney José Lazzari (Vice)

CONTA CONTÁBIL

3110101001001 - Receitas Educacionais Principais

IE/IM

072/0105269

E-MAIL

fuvates@univates.br

CENTRO DE CUSTOS 10302996 - CURSOS EXT DIVERSOS ERM - LAJEADO
CONTRATANTE

Município de Westfália

CNPJ

04.215.147/0001-50

•

SEDE

IE/IM

Isento

Rua Henrique Uebel, 437 — Bairro Centro — Westfália-RS

TELEFONE

j E-MAIL

REPRESENTANTE

Í Sérgio Marasca

.

RG

I CPF

1) OBJETO

.

1378.717.300-53

Ministração do minicurso "Fazer de si obra de arte — o trabalho como
ferramenta de transformação", com 4h/a, no dia 16/11/12, em local a ser
indicado pelo Município.

Obrigações da CONTRATANTE
a) indicar o nome dos participantes do curso;
b) disponibilizar local e infraestrutura para a realização do curso.

'Obrigações da CONTRATADA

!a) definir a metodologia empregada no curso;
lb) definir o cronograma do curso;
c) disponibilizar o material didático.
Parte Integrante

Não.

A CONTRATADA compromete-se em relação à proposta, exceto naquilo que contrariar o presente contrato.
2) PRAZO

30 dias

Resolução

De pleno direito, ao término do prazo ou no caso de descumprimento, resolvendo-se
em perdas e danos, sem prejuízo da cláusula penal prevista.

INÍCIO

23/10/12

TÉRMINO

123/11/12

Cláusula penal Não
Rescisão

Por distrato firmado pelas partes ou mediante aviso prévio, escrito, unilateral e
imotivado, respeitado o prazo previsto.

Prazo do aviso 30 dias.
3) PREÇO

R$ 1.280,00

4) PAGAMENTO
PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

23/11/12

R$ 1 280,00

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário

ne/Fax (51) 3762 4553 E-m.'
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Estado do Río Grande do Sul

MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA
Contrato ri2 521/12

DADOS BANCÁRIOS
BANCO

Banco do Brasil

AGÊNCIA

4044-4

CONTA

12885-6

TITULAR

Fuvates

A falta de pagamento das parcelas na data do vencimento acarretará multa de 2%, mais correção
monetária pelo IGPM e juros de 1% por mês de atraso.

PERÍODO DE REAJUSTE

( ) Anual

ÍNDICE (variação positiva)

) IGP-M

( ) Outro:
( ) IPCA

( ) Outro:

RETENÇÕES FISCAIS
IR

1CSLL

PIS

COFINS

INSS

11,00%

ISSQN

6) CONDIÇÕES ESPECIAIS

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
Os campos acima inutilizados ou não preenchidos devem ser ignorados.
As condições ,gerais valem somente naquilo que não conflitarem com as específicas, acima
previstas.
A contratada obriga-se a cumprir com todas as obrigações legais relativas ao seu pessoal, sem
responsabilidade solidária nem subsidiária da contratante, não se constituindo vínculo com a
mesma.
A contratante deve manter confidencialidade e sigilo sobre todos as informações e dados que vier
a conhecer em razão do presente contrato, respondendo pelas perdas e danos decorrentes da
quebra.
O uso do nome e da marca UNIVATES é admitido se prévio e expressamente autorizado.
É facultada a transferência, a qualquer título (subcontratação etc.), do presente contrato e das
suas obrigações, pela contratada, salvo expressa vedação por parte da contratante.
Nada caracteriza constituição, alteração ou desconstituição de qualquer direito ou dever previsto
neste contrato, salvo se em aditivo escrito e assinado pelas partes.
A invalidade OU ineficácia de qualquer direito ou dever previsto neste contrato não acarretará a
invalidade ou ineficácia dos demais, assim como a invalidade ou a ineficácia deverá ser suprida
pela disposição legal equivalente, se possível para a manutenção do contrato.
Elege-se o foro de Lajeado-RS, renunciando-se a eventuais privilégios forenses.
Quantidade de vias impressas e assinadas

LOCAL

2

LAJEADO-RS

DATA
06/06/12
H
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA CONTRATADA / Fuvates
/

Sérgio Marasca
L42`11greitolYftstfaliam
TE TEM NHAS
i NOME
CPF
;ASSINATURA

NOMEE
CPF

52Z .Ltaa. 4-03- CS

e—Á

;ASSINATURA „Unix, do. Il

2
one/Fax (51) 3762-4553 - E-mail: westfalia@westfalia.rs.gov.br
- Centro - CEP 95893-000 -

