
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
Setor de Licitações e Compras 

 

 

 

 Página 1 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLO N.º11/2018 

 

É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o 

Art. 24, Inc. XIII da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo 

Administrativo nº215/2018 de 02/02/2018. 

 

                      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, GARDEL MACHADO DE 

ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº5070591291, expedida 

pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante de-

nominado CONTRATANTE e do outro lado FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDE-

RAL DO RGS, inscrito no CNPJ sob o nº74.704.008/0001-75, com endereço na Rua Av: Bento 

Gonçalves, nº9500, Agronomia, Porto Alegre/RS, doravante  denominado simplesmente CONTRA-

TADO. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 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: DO OBJETO 

                Contratação de Serviço de empresa para análise de três amostras de solo completas de 

argila. Ph, índice, SMP, fósforo, potássio, matéria orgânica alumínio, cálcio, magnésio, H+AI, CTC, 

saturação de alumínio e os parâmetros enxofre, zinco, cobre, boro, manganês, abertura para 

amostra de metais, cádmio total níquel total, chumbo total, arsênio total, cromo total, mercúrio 

USEPA 7471 a/ vapor. 

 

                CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 

     O valor do presente contrato é de R$570,00(setecentos reais). O pagamento será efetu-

ado em parcela única em até trinta dias após a execução do serviço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO  

A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta da verba recebida de Recurso Li-

vre, através das seguinte dotação orçamentária:  
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                 10- Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. 

                 2085 Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica. 

                 1606- 33.90.05.00- Serviços técnicos profissionais  

                 

               CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES 

    É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para 

execução do objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fis-

cais e comerciais, resultantes de vinculo empregatício, ou de qualquer espécie de subempreitada, 

cujos ônus e obrigações, não poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 

    Paragrafo único: O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todos os danos causados à 

CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos servi-

ços.  

                CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA   

     A vigência do presente contrato terá início em 23 de fevereiro e duração de 90(noventa) 

dias. 

      

    CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO  

As amostras para análise deverão ser entregues na sede da empresa CONTRATADA, pela 

CONTRATANTE.  

 

                CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá à Secretaria Municipal 

de Coodenação e Planejamento, na pessoa da Biologa Ana Paula Pepper Gaur, que fará o controle 

dos serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos 

da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.              

                             

               CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

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 NONA: DO FORO 

Fica eleito o fóro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren-

tes da execução do presente contrato. 
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              E por estarem as partes 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, 23 de fevereiro 2018 

 

.                                                                                                   

 

  FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE 

  FEDERAL DO RGS                                                                 GARDEL MACHADO DE ARAÚJO. 

        CONTRATADO                                                                                      Prefeito Municipal  

                                                          CONTRATANTE               

 

 

Examinado e Aprovado 

Guilherme Oliveira Costa 

OAB/RS 87415 

Procurador Jurídico 

 

Testemunhas:     

 

 

  1- Milca Souza do Nascimento. 

  CPF n°039.129.710-48. 

                                        2- Léa de Oliveira Paiva.                                                                                                                      

CPF nº 206.905.680-53.         

        

 

 


