
  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2016. 

É  

É dispensável o processo licitatório, no presente Contrato, com previsão na 
Lei nº.8.666/93, Art. 24, Inc. IV. Processo Administrativo n° 096/2016 de 
21/01/2016. 

 
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 
88.427.018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. FLÁVIO JOSÉ RODRI-
GUES DE SOUZA, inscrito no CPF/MF nº169.262.770-87, Carteira de Identidade nº1021136757, expe-
dida pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante deno-
minado CONTRATANTE e do outro lado, CONSTRUTORA RAMIRES EIRELI-EPP , com CPF 
nº21.902.040/0001-07,  com endereço  na Rua  Alexandre Bigois, nº62 – São José do Nor-
te/RS,CEP96225-000,’ doravante  denominado simplesmente CONTRATADO. 

 
 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 : Constitui objeto da presente Carta Convite a contratação de em-
presa, Empreitada Global para construção de uma sala de aula com um banheiro infantil e um banheiro 
para professores com área de 85m² na Escola Municipal de Educação Infantil Vó Angelina Menegatti 
Costa. 
 
                     CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$92.300,00,00 (Noventa e 
dois Mil e trezentos Reais). Sendo que o pagamento do INSS de 11%(onze por cento) e o ISSQN de (de 
acordo com alíquota do Simples Nacional) conforme a legislação contempla, correrão por conta exclusiva 
da CONTRATADA. 
 
                    CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junto a 
Secretaria de Finanças de forma a parcelada 50% após assinatura do contrato, e a última parcela, os outros 
50%, será paga após laudo de conclusão da obras emitido pela Engenheiro da Prefeitura, conforme verba 
recebida do recurso Fundeb 40%, através das seguintes dotações orçamentárias:  
 
                      06-Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto                                         

          Atividade:1039-Aquisição e reforma de Prédios Escolar 
          Rubrica: 2547-44.90.51.91- Obras em andamento 
           

                    CLÁUSULA QUARTA:  São obrigações da CONTRATADA , sem que a ela se limitem: 
a) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros 

por sua culpa ou dolo, isentando o Município de todas e quaisquer reclamações que possam surgir daí de-
corrente; 

b) Entregar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações do Municí-
pio; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclama-
ções se obriga a atender, prontamente; 

 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
           ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



 
 
 

                                                                                                    
            
       CLÁUSULA QUINTA:  DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO                                
  A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA  ficarão a 
cargo do Engenheiro do Município, Sr. José Marcos Sampaio da Costa, CREA/RS nº75.415-D, da Secre-
tária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em conjunto com o respectivo técnico da empresa exe-
cutora. Para acompanhar a obra, o qual deverá elaborar e apresentar Relatório constando a conformidade 
do material empregado e andamento da mesma, sendo que qualquer irregularidade consignada no mesmo 
implicará na reposição do material inconforme, assim como na reconstrução se a mesma tiver defecção.                                                                                                                            
 
        CLÁUSULA SEXTA: 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 SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer contro-
vérsias 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 e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
                                                           

Tavares, 17 de março de 2016 
 
 
 
CONSTRUTORA RAMIRES EIRELI-EPP.                   FLÁVIO JOSÉ 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. Andrea da Silva Barbosa  
CPF nº 450.309.010-00                                    CPF nº558.709.530-49 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 


