
 
 
 
 
 
 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
                ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º016/2016 

 
De acordo o procedimento licitatório nº 03/2016, realizado 
na data de 22/02/2016. Processo administrativo nº064/2016 
de 14/01/2016. 

 
                    O MUNICÍPIO DE TAVARES,  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua 
Abílio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 
88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE 
SOUZA, inscrito no CPF/MF nº169.262.770-87, Carteira de Identidade nº1021136757 expedida pela SSP/RS, com 
poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE  e do 
outro lado a empresa SOLANGE SANTANA DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.674.927/0001-
68, com endereço na Rua Bruno Oscar Koetz, nº 520, Bairro Indianópolis, Tramandaí/RS, doravante  de-
nominada simplesmente CONTRATADO.  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o presen-
te Contrato, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
 CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Contratação de uma empresa especializada para construir uma cerca (material e mão-de-obra) no en-
torno do pátio pertencente a E.M.E.I Vó Angelina Menegatti Costa na esquina da Avenida Onze de Abril 
com a Rua Marcelo Gama, conforme descrição abaixo: 
 
-44,10 metros de viga de concreto de 20cm x 30cm com sapata + 44,10 metros lineares x 1,60 metros de 
altura de cerca em tubos de PVC, totalizando 70,56m², sendo que deverá ser feito um portão de correr com-
pleto de 03 metros de comprimento por 1,60 de altura. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$ 29.760,00(vinte e nove mil e sete-
centos e sessenta reais). 
 
             CLÁUSULA TERCEIRA : O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junto a Secre-
taria de Finanças de forma a vista, após a assinatura do contrato, mediante apresentação da nota fiscal e lau-
do de conclusão da obra fornecido pelo Engenheiro do Município, conforme verba recebida do recurso 
FUNDEB 40% através da seguinte dotação orçamentária. 
 

05 - Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto 
                    Atividade: 2059 –Manutenção do FUNDEB EF 40%  
                    Rubrica: 2632- 44.90.51.91 –Obras e Instalações 
 
 
                       CLÁUSULA QUARTA: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato 
competirá à Secretaria Municipal de Educação, que farão o controle e conferência dos materiais. Não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da Legislação referente às licitações e Con-
tratos Administrativos.              
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
                ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

 
 
                 CLÁUSULA QUINTA:  O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei 
n.º8.666/93 e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  
 
              
               CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer con-
trovérsias decorrentes da execução do presente contrato. 
                         
             E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e 
forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
 
 

  Tavares, 01 de março de 2016. 
                                            
                     
                                   

SOLANGE SANTANA DE SOUZA.                         FLAVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
          CONTRATADO                                                           Prefeito Municipal em Exercício  
                                                                                                                  CONTRATANTE 

    
 
 

      APOLO COSTA 
Sec. Mun. Educ. Cult. e Desporto.                            

 
 
 

                                                                        
CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora de contratos e convênios        
 
 

                                                                   Examinado e Aprovado 
                                                                                  VALDIR BONIATTI. 

Assessor Jurídico Mun. - OAB/RS nº 35.067 
 
 
 
 
Testemunhas:     
 
1. Erida Souza da Silva                  2. Vanessa da Costa Paiva  
CPF nº 450.309.010-00                                    CPF nº005.108.910-63 


