
Contrato de Prestação de Serviço 
 
O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ n° 04.215013/0001-39, com sede na Avenida 25 de julho, nº 538, bairro Centro 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Rosalino Moresco, denominado doravante de 
Contratante, e NOÇÃO EXATA, MARKETING E ASSOCIADOS,  CNPJ Nº 
06.083.776/0001-07, neste ato representado pelos seus Sócios Gerentes Michele Fátima 
Farias, residente e domiciliada na Rua Maximiliano Krewer, nº 1207, Vale Real – RS, 
portadora do CPF: 003.051.960.81 e do RG: 106.015.280.6 e por Vagner Michel Farias, 
residente e domiciliado na Rua Maximiliano Krewer, nº 1207, Vale Real – RS, portador do 
CPF: 003 052 010 00 e do RG: 606.015.291.2, denominada doravante de Contratada 
firmam Contrato de Prestação de Serviço para realização de Pesquisa de Opinião Pública 
Administrativa, nas seguintes Cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  O Serviço consistirá na realização de Pesquisa de Opinião 
Pública Administrativa destinada a avaliar as questões constantes do formulário anexo e 
integrante do presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratada realizará a Pesquisa de Opinião Pública 
Administrativa,  no dia 14 de março de 2004, utilizando-se de Critérios Pré-determinados 
em roteiro anexo, combinado com a Contratante e tendo como fonte dos dados a opinião dos 
moradores do Município de Coronel Pilar necessários para dar embasamento a  Pesquisa de 
Opinião Pública Administrativa, sendo que no presente contrato serão ouvidas trezentas  
pessoas entre 16 e 70 anos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada  terá o prazo mínimo necessário para 
complementação e catalogação do resultado da Pesquisa de Opinião Pública 
Administrativa, sendo este prazo não superior a 5 (Cinco) dias a contar do primeiro dia 
subseqüente ao da coleta dos dados. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O resultado da pesquisa não poderá ser publicada em órgãos 
públicos ou de Imprensa falada ou escrita sem o consentimento da Contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA: A Contratada obriga-se a manter sigilo total dos dados coletados 
sob pena de responder por danos e outros que por ventura possam ocorrer. 
 
CLÁUSULA SEXTA: A Contratada entregará o resultado da Pesquisa em duas vias 
devidamente encadernada, alem de um CD contendo todos os dados coletados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  O preço ajustado é de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) a 
ser  pago no ato da entrega do resultado, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Prestação 
de Serviços. 



 
CLÁUSULA OITAVA: Quem infringir qualquer uma das Cláusulas acima convencionadas 
pagará como indenização valor igual ao contratado, sendo de responsabilidade da infringente 
todas as despesas referentes a Multas, custas judiciais e advocatícias, ou outras que possam 
ocorrer.  
 
CLÁUSULA NONA: As dúvidas oriundas do presente Contrato serão dirimidas em comum 
acordo entre Contratada e Contratante, em caso de persistirem ou quando da ocorrência de 
fatos alheios ao presente, bem como de infringência de qualquer das Cláusulas acertadas, fica 
eleito o Foro da Comarca de Feliz para que as mesmas sejam dirimidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
04.01- Secretaria Municipal da Administração 
3.3..90.39.99.01- Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: E por estarem assim acertados Contratada e 
Contratante assinam o presente Contrato, em duas vias de igual teor, ficando uma para a 
Contratada e outra para a Contratante. 
 
 
   Coronel Pilar, 08 de março de 2004 
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