
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 148/2016 

De acordo com o Processo Licitatório, modalidade Carta 
Convite de nº037/2016, realizado em 15/08/2016, sagrou-se 
vencedora do certame. Processo Administrativo nº790/2016 
de 17/06/2016. 

 
                    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 nº 169.262.770-87, Carteira de Identidade nº1021136757, expedida pela 
SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CON-
TRATANTE   e do outro lado, MANOEL ADRIANO BEDERODE DOS SANTOS JUNIOR, com CPF 
nº012.926.470-94, Carteira de Identidade nº9082633455, com endereço residencial na rua Angelina Menegatti 
Costa nº241, 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 Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
                CLÁUSULA PRIMEIRA  Contratação de um eletricista, para prestar serviços na iluminação públi-
ca na zona rural e urbana, bem como substituição de lâmpadas queimadas ou com defeitos, reatores, base de 
fotocélulas e luminárias junto aos postes da CEEE, além de reparos em todos os prédios públicos, sendo que 
os deslocamentos para realização dos serviços serão feitos em veículo de propriedade do contratado e o com-
bustível também por conta do mesmo, bem como os equipamentos de segurança e de uso nos serviços a serem 
realizados serão de propriedade do contratado.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) men-
sais. O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junto a Secretaria de Finanças, mensalmente, até 
o 10º dia útil do mês subsequente, com planilha enviada da Secretaria de Obras, Públicas e Serviços Urbanos 
comprovando a realização dos serviços, através da seguinte dotação orçamentária, com recurso Livre: 
  

04 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos 
Atividade:2004-Manutenção da Sec. de Obras Públicas e Serv. Urbanos 
Rubrica: 2644-33.90.36.06– Serv. de apoio administrativo, técnico e operacional. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Caso seja necessário auxiliar para efetuar os serviços, este será de responsabili-
dade do contratado. O período da contratação é de 19 de agosto a 31 de dezembro de 2016.  
 
CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato passará a vigorar a partir da sua assinatura, podendo ser rescin-
dido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos da Lei Federal nº 8.666/93, independente-
mente de interpelação ou notificação judicial. 
 
 
 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
           ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



 
 
CLÁUSULA QUINTA : O presente contrato vincula-se às regras oriundas no Edital de Licitação Nº 037/2016 
Modalidade Carta Convite, processo administrativo nº 790/2016 de 17/06/2016. 
 
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato é regido em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 e legislação 
complementar. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA:  Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução do presente contrato. 
 
    Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em três vias de igual teor e 
forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
 
                                           Tavares, 19 de agosto de 2016. 
 
 
 
MANOEL ADRIANO BEDERODE DOS SANTOS JUNIOR.        
                   CONTRATADO 
               

              
                  FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 

                                                       Prefeito Municipal  
                                                                                                                       CONTRATANTE 
 

                                                                                                              
 JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOZO   
Sec. Mun. de Obras Públicas e Serv. Urbanos. 

 
 
 
 
CATIUCE DA SILVA VIEIRA                                                                        Examinado e Aprovado 
Assessora de contratos e convênios                                                              ANA LUCIA STEFFENS BAY 

                                                                                                                   Advogado Mun. 
                                                                                                              - OAB/RS nº35.124      

 
  Testemunhas: 
 
 
1- Fabio Luiz Martins. 
CPF nº000.168.970-30 

                                                                                                             2- Ezequiel Rosa de Lima. 
                                                                                                                                 CPF nº578.138.760-91  
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