
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 050/2016 . 

 

   É dispensável o procedimento licitatório no presente 
contrato, de acordo com o art.24, nc. IV da Lei nº 8.666/93, 
e Proc. Adm. Nº 046/2016 de 11/01/2016. 

                                                                        
              O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Rua Abílio Vieira Paiva, 228, criado pela Lei Estadual nº 7.655, inscrito no CGC/MF sob o nº 
88.427.018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 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 a FIRMA SANTA MARIA & VIEIRA 
LTDA , inscrita no CNPJ nº9049917900001-66, com sede na Av: 11 de Abril- nº109, Tavares/RS 
doravante denominada CONTRATADA.    
                 Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 
                  
            CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato corporifica-se na aquisição de 
3.000(Três Mil) litros de combustível óleo diesel, para uso dos motores dos geradores de energia, que 
irão ser usados, durante a 15ª EXPOCACE. 
  
               CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do óleo diesel por litro é de R$2,90(Dois Reais e 
noventa Centavos) por litro. Totalizando o valor do presente contrato R$8.700,00 (Oito Mil e 
setecentos Reais). 
 
                CLÁUSULA TERCEIRA:  O pagamento do combustível será efetuado após a entrega do 
combustível, conforme a quantidade retirada no período. 

 
 CLÁUSULA QUARTA: A despesa decorrente deste Contrato ocorrerá por conta da 

seguinte rubrica: 
 
CLÁUSULA QUINTA:  O combustível objeto do presente Contrato deverá ficar a 

disposição do CONTRATANTE , nas dependências da firma CONTRATADA,  e entregue conforme 
as necessidades durante o evento. 
 
            § 1º- O abastecimento somente será procedido por um funcionário nomeado pela Comissão 
Organizadora do Evento, que terá sua identidade informada previamente pelo Município. 
 
 
               CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATADO  apresentará ao CONTRATANTE  os 
formulários de autorização para retirada do combustível, oportunidade em que se procederá a soma 
da litragem, a partir do qual será emitida a ordem de pagamento. 
 
         CLÁUSULA SÉTIMA:   O presente contrato é regido em todos os seus termos pela Lei nº 
8.666/93 alterada posteriormente pela Lei nº 8.883/94, a o qual terão aplicabilidade também onde o 
mesmo for omisso.  
 
 
 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

           ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



 

 
                                    
         CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Mostardas, para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
         E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de igual 
teor e forma, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 
testemunhas. 
 
                              Tavares, 17 de março de 2016. 
 
 
 
SANTA MARIA & VIEIRA LTDA.                     FLÁV IO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
              CONTRATADA                                                               PREFEITO MUNICIPAL                           
                                                                                       CONTRATANTE      
   
 

 
                                                                                                 

                                            Examinado e Aprovado 
                                                          VALDIR BONIATTI. 

                                                                    Proc. Jurídico Mun. – OAB/RS nº 35.067 
 

CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora de contratos e convênios  

 
 

JORGE PAULO MARTINS SILVEIRA. 
Sec. Mun. de Turismo, Indústria e Comércio. 

 
Testemunhas:      
 
1-Laís de Jesus Souza. 
CPF nº 024.317.900-61 
 
                                                                                                                            2. Santa Regina de Sá. 
                                                                                                                 CPF nº482.890.359-04                                                                         
 
 
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 
          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 


