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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº1 38/2016  
 

É dispensável o procedimento licitatório, de acordo 
com o Art. 24, Inc. II da lei 8.666/93 e suas Alterações. 
Processo Administrativo nº587/2016 de 03/05/2016. 

 
                    O MUNICÍPIO DE TAVARES,  Pessoa Jurídica de Direito Público In-

terno, 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 pelo Prefeito em Exercício,                      
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 Orgâ-
nica do Município, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado LEONARDO RI-
BEIRO FREITAS-ME,  CNPJ sob o nº24.157.764/0001-53, situado a Av: Barão do Rio Branco, 
nº549(loja 02), Torres/RS,CEP 95.560-000  doravante  denominado simplesmente CONTRATADO.  

                                                                                                                                                                                                              
  Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o 
presente Contrato Fornecimento, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
         CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a contratação de mão de obra 
para realizar a instalação da central GLP da Escola Municipal Izabel Cristina Lemos Menegaro, bem 
como, o fornecimento dos materiais necessários para o mesmo. E ainda após a instalação o profissio-
nal deverá apresentar laudo técnico com ART do responsável pelo teste de estanqueidade da Central 
de GLP e suas respectivas instalações.        
 
          CLÁUSULA SEGUNDA:  O valor total do objeto do presente contrato é de R$3.445,39 Três 
mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos). O pagamento será efetuado através 
de Nota de Empenho junto a Secretaria de Finanças de Forma à vista, mediante inspeção do Enge-
nheiro da Prefeitura, apresentação da nota fiscal eletrônica, conforme verba recebida do recurso Salá-
rio Educação União, através da seguinte dotação orçamentaria: 
 
                        05- Sec. Munic. de Educação Cultura e Desporto 

 Atividade: 419- Obras e Instalações 
 Rubrica: 2903-44.90.51.92 – Instalações 

 
 
          CLÁUSULA TERCEIRA : O início do trabalho se dará mediante ordem de serviço e o prazo 
para conclusão é de 30 dias a contar da mesma. O acompanhamento será de responsabilidade da Se-
cretária Municipal de Educação Cultura e Desporto, juntamente com o setor de Engenharia. 
 
           CLÁUSULA QUARTA: A vigência deste contrato será de sessenta dias a contar da data de 
assinatura. 
                                     
          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.  
 
 
          CLÁSULA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer con-
trovérsias decorrentes da execução do presente contrato. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
 
            E pôr as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de igual 
teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
            

   
    

     Tavares, 20 de junho de 2016 
                                     
                            

LEONARDO RIBEIRO FREITAS-ME              FLÁVIO JOS É RODRIGUES DE SOUZA          
CONTRATADO                                                                                    Prefeito Municipal  
                                                                                                               CONTRATANTE 
 
 
 
CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora de contratos e convênio 

Examinado e Aprovado 
ANA LUCIA STEFFENS BAY 

Proc. Jurídico Mun. OAB/RS nº 35.124                                                   
 
 
 
 

ANDRÉA DA SILVA BARBOSA 
Sec. Mun. Educ. Cult. e Desporto.                            

                                                                                       
 
Testemunhas:     
 
1. Erida Souza da Silva                  2.  Savio da Silva Araújo 
CPF nº 450.309.010-00                              CPF nº017.500.000-08 
 
 

 


