
Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA DE VEREADORES DE HERVAL 

            GABINTE DA PRESIDÊNCIA  

CONTRATO N.º 003/2012 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIAS DE ESCRITÓRIO NO 

INTERIOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE HERVAL. 

 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO em caráter precário, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores de Herval/RS, com 

sede a Rua XV de Novembro 537, CGC/MF 91.571.653/0001-86 neste ato representado pelo seu 

Presidente Ver. ELIO SOARES, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 054.190.500-72, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado o Sr. ELIANDRO DA 

ROSA CAMARGO, neste ato representando a Empresa Vidramar, venda e prestação de serviço, 

CNPJ n.º07.841.065-0001-09, sito a Rua Carlos Barbosa, 634, nesta cidade de Herval, de ora em 

diante denominado simplesmente CONTRATADO, tendo entre si ajustado e acordado a 

celebração do presente contrato de prestação de serviços profissionais que reger-se-á mediante 

cláusulas e condições a seguir descritas 

 CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. A CONTRATATE, CONTRATA os serviços do CONTRATADO para 

instalação de 15 metros quadrados de divisórias para escritório no interior  do 

prédio da Câmara Municipal de Herval, incluindo todo material necessário e 

mão-de-obra (placas de Eucatex, vidros, ferragem completa e instalação) – o 

serviço será executado e entregue até o dia 31 de janeiro. 

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2. Será pago ao CONTRATADO o valor de R$1.580,00(um mil quinhentos e oitenta 

reais) pela realização dos serviços ora contratado, conforme orçamento anexo, que serão pagos da 

seguinte maneira: 50%  em 31-01 e 50% restante em 29-02 do corrente ano. 

3. As partes de comum acordo elegem o FORO da Comarca de Herval para 

dirimirem qualquer dúvida oriunda do presente contrato por mais privilegiado que outro seja ou 

venha a se. 

Herval, 02 de janeiro de 2012. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                     Elio Soares 

                                                                                         CONTRATANTE 

Marcelo Fernandez Moraes 

                                                                                      CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

 

______________________ 

______________________ 

 


