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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MÚSICA E 
REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL 

 
Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõe a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de 
direito público interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na 
Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Humildes de Almeida 
Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº 1038655104 SJS/IIRS, e CPF nº 056.077.360-91, residente e 
domiciliado na Rua Vicente Devens, nº 265, nesta cidade de ora em diante denominado de Município, e de 
outro lado a empresa, MAURICIO CASTELLI, inscrita no CNPJ sob nº 12.247.915/0001-88, com sede na Rua 
Reverendo Guilherme Doege, 675, Bairro São José, na cidade de Getúlio Vargas, RS, neste ato representada 
pelo Sr. Mauricio Castelli, portador do CPF nº 985.439.620-72, de ora em diante denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado as seguintes cláusulas e condições: 

 

 A Contratada assume a obrigação de prestar ao Município os serviços de maestro e ministrar aulas e 
regência da Orquestra Sinfônica Municipal de Estação, composta por alunos de escolas municipais e 
estaduais de Estação. 

 

 Os serviços serão prestados pela Contratada, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

    A Contratada deverá desenvolver atividades que cumpram os seguintes objetivos: 

 

 ministrar aulas de música, com instrumentos de cordas, madeiras, metais, percussão e teclas; 

 criar através da música valores para a formação do jovem; 

 orientar quanto à forma correta de executar cada instrumento; 

 seguir os princípios didáticos da música; 

 auxiliar na seleção do repertório; 

 participar dos ensaios de grupo de forma adequada, preservando os instrumentos da orquestra; 

 acompanhar as apresentações em espaços públicos e em locais determinados pela Administração 
Municipal. 
 

A avaliação será considerada satisfatória se todos os componentes da banda forem assíduos, participarem 
das atividades e demonstrarem interesse pela música. 

 

 A Contratada deverá prestar os serviços com uma carga horária de 12 horas semanais, nas quartas-
feiras, no período da manhã, tarde e noite, podendo haver ajuste dos horários, em comum acordo com o 
Núcleo de Assistência Social, para adequação às necessidades dos alunos, e demais programas desenvolvidos 
pelo Município. 

 

 Pela execução dos serviços previstos na cláusula 1, o Município pagará à Contratada a importância 
mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), até o quinto dia útil do mês subsequente a 
prestação do serviço e após a apresentação da nota fiscal. 
 

 A Contratada compromete-se a realizar os serviços descritos na Cláusula Primeira, nos termos do  que  
estabelecer  a  Secretaria  de  Assistência  Social,  que  poderá  designar  representante     da Administração, 
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para anotar em registro próprio eventuais ocorrências ou anormalidades constatadas na execução dos 
serviços, determinando no que for necessário a sua regularização ou providências administrativas a serem 
tomadas, sem que isso importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução dos 
serviços. 

 

 A Contratada assume exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades, quer sejam próprias ou do 
pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui ajustados. 

 

    O presente Contrato terá vigência no período de 01/02/2019 à 31/12/2019. 

 

 O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, 
sendo que a sua formalização dar-se-á na forma estabelecida pelos preceitos daquele diploma legal. 

 

 As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras atinentes às 
contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
posteriores alterações, ainda que não estejam todas transcritas neste instrumento. 

 

11. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

09.01.08.244.0028.2079 – Manutenção das atividades da Sec. de Ass. Social 

09.01.08.244.0028.2079.3.3.90.39.05 (7721) - Serviços Técnicos Profissionais 

Recurso: 1 Livre 

 

 As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato. 

 

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Estação, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 
   

Município Contratada 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 

_______________________________________  _________________________________________ _ 
 


