
 

 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
                ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

                 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Nº 019/2016 

 
De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta 
Convite nº004/2016 realizada na data de 16/02/2016. 
Processo Administrativo nº066/2016 de 04/01/2016. 

 
                   
 
   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 nº88427018/0001-
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   ADEMIR FRAPORTI & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o 
nº05632957/0001-74, com endereço na Rua Inácio Pagano, nº 208, Bairro Centro, Tavares/RS, doravante  
denominado simplesmente CONTRATADO. 
                                                                                                                                                                                                           
       Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o presente 
Contrato de Fornecimento, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
             CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Contrato é a aquisição de materiais de limpeza, 
copa e cozinha com o objetivo de propiciar higienização das escolas municipais, conforme assim 
discriminados: 
 
Material de Limpeza e higiene 
 
Quant Produto Valor 

unit R$ 
Sub total R$ 

300un Balde de lenço umedecido para bebês. Embalagem com 
aproximadamente 400 unidades. Composição: Não tecido, água, 
lanolina etoxilada, óleo de amêndoas etoxilado, sódio 
cocoanfoacetato, propilenoglicol, metilparabeno, 2-bromo-2-
nitropropano-1-3-Diol, edta dissódico, ácido cítrico e fragrância 
de lavanda.  

10,50 3.150,00 

10un Bobina plástica picotado em rolo. Medindo 35 x 50 em polietileno 
transparente atóxico. Com 500 unidades. 

19,50 195,00 

100un Copos descartáveis, material polipropileno  
Atóxico, capacidade 200 ml. Tiras com 100 un.  

3,45 345,00 

100un Esfregão de aço duplo. 0,85 85,00 
100un Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, 

espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade alto-
mínima, aplicação limpeza em geral. 

0,65 130,00 
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50un Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso 
aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, 
descartável. 

3,38 169,00 

40pct Garfo plástico descartável branco para bolo pacote 50 unidades. 2,85 114,00 
    

20un Hastes Flexivel com pontas de algodão, composição hastes de 
prolipropileno , algodão hidrofilisado tratado com 
carboximeticulose e bactericida, acondicionado em embalagem 
apropriada com no minimo 75 unidades. 

1,35 27,00 

20un Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para moscas, 
mosquitos e baratas, frasco 300ml. 

7,75 155,00 

10un Limpador para forno. Informação Adicional: Limpa forno, 
dissolve gorduras incrustadas em fornos, chapas e grelhas de ferro. 

6,75 67,50 

100un Limpador instantâneo (limpa vidro) 500 ml.  3,48 348,00 
20un Luvas de látex natural, descartáveis, para 

procedimento, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada em 
pó biodegradável, tamanho grande, comprimento 24 cm, caixas 
com 100 un, com registro na ANVISA. 

3,75 75,00 

80un Pastilha sanitária com rede, fragrância variadas, embalagem de 
25g. 

0,95 76,00 

100un Prato plástico descartável branco lanche 15 cm pacote com 10 
unidades. 

0,85 85,00 

100un Prendedor de roupa de plástico, pacote com 12 unidades. 1,65 165,00 
50un Odorizador de ar, dupla ação com spray de pressão, fragrância 

flores do campo. Embalagem compra: frasco com 400 ml 
7,79 389,50 

80un Saponáceo em pó com detergente, tubo com 300 gramas. 2,25 180,00 
20un Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro 

para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos 
acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no 
mínimo 400 ml.  

9,99 199,80 

 
20un Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro 

para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos 
acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no 
mínimo 400 ml.  

9,99 199,80 

50un Toalha de lavabo (mão) 100% algodão medida aproximada 0,50 x 
0,80 cm, cores claras. 

4,95 247,50 

30un Toalha de banho 100 % algodão 
Medida aproximada 0,70 x 1,40 cm, cores claras. 

10,95 328,50 

    
Total   6.531,80 

 
                  CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$6.531,80 (Seis Mil quinhentos e 
trinta e um reais com oitenta centavos) 
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                CLÁUSULA TERCEIRA :     O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junto a 
Secretaria de Finanças de forma parcelada prestando-se 25% do valor contratado 5 (cinco) dias após a 
assinatura do contrato e entrega do material licitado mediante apresentação da nota fiscal Eletrônica , 25% 
em 30 dias após o pagamento da primeira parcela, 25% em 30 dias após o pagamento da segunda e 25% em 
30 dias após o pagamento da terceira parcela , conforme verba recebida dos recursos Salário Educação 
União e MDE, através da seguinte dotação orçamentária. 
 

 05 - Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto 
                        Atividade: 2016 – Salário Educação União 
                        Rubrica: 403- 33.90.30.22 – Material de Limpeza e Produto de Higienização. 

            Atividade: 2010- Manutenção do Ensino Fund.MDE 
                        Rubrica: 309-3.3.90.30.22-Material de limpeza e Produto de Higienização 
                   
  
           CLÁUSULA QUARTA: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato 
competirá a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, não reduz nem exclui a responsabilidade 
do CONTRATADO , nos termos da Legislação referente às Licitações e Contratos Administrativos. 
 
            CLÁUSULA QUINTA: O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei 
nº8.666/93 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 
controvérsias decorrentes da execução do presente contrato. 
             
              E por as partes estarem 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,02 de março de 2016. 

  
 
ADEMIR FRAPORTI & CIA LTDA.                FLAVIO J OSÉ RODRIGUES DE SOUZA 
               CONTRATADO                                                              PREFEITO MUNICIPAL  
                                                                                                                      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 
                                                                      
 
 
 


