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CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 109/2020 

 

É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o 

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

Administrativo nº 919/2020 de 02/06/2020. 

 

 

      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, em exercício, Sr. GARDEL 

MACHADO DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº 

5070591291, expedida pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do 

Município, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado  a empresa SOLANGE SAN-

TANA DE SOUZA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.674.927/0001-68, com endereço na Rua Bruno Oscar Koetz, nº 520, CEP 95.590-000, Bairro 

Indianópolis, Tramandaí/RS, doravante  denominada simplesmente CONTRATADA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, 

o presente Contrato, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

              

 CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 Contratação de uma empresa especializada para construir uma cerca (material e 

mão-de-obra) e mudança de local de cerca já existente no entorno do pátio pertencente a E.M.E.I 

Vó Angelina Menegatti Costa na esquina da Avenida Onze de Abril com a Rua Marcelo Gama, 

conforme descrição abaixo: 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT. 

VALOR  

TOTAL 

01 01  Construção de: 

 Cerca em PVC medindo 23,40mts. de compri-

mento por 1,30mts. de largura; 

 Cerca em PVC medido 16,40mts. de comprimen-

to por 1,77mts. de altura; 

 1 Portão em PVC medindo 1,10mts. de compri-

mento por 1,77mts. de altura; 

 

 

 

 

 

 

14.600,00 

 

 

 

 

14.600,00 

02 01 Mudança de local de: 

 43,40mts. de cerca já pronta, reinstalando-a no-

vamente, com preparação da base para recebi-

mento da mesma  

 

 

 

3.900,00 

 

 

3.900,00 

 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  R$ 18.500,00 
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 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR O valor do presente contrato é de R$ 18.500,00 (de-

zoito mil e quinhentos reais). 

 

             CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

            O pagamento será efetuado parcialmente conforme execução dos serviços, através de 

Nota de Empenho junto a Secretaria de Finanças, após a assinatura do contrato, mediante apre-

sentação da nota fiscal e laudo de conclusão da obra fornecido pelo Engenheiro do Município, 

através da seguinte dotação orçamentária. 

Código Dotação Descrição 

05 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 

414 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

33.90.39.16_1633 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis 

 

 

           CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

          4.1 – Receber os serviços, procedendo- lhes a vistoria necessária e compatível com o obje-

to desse contrato; 

          4.2 – Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, conforme acima citado, através de nota de 

empenho, mediante a nota fiscal dos serviços prestados. 

 

 

            CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA 

           5.1 – Todas as despesas referentes ao objeto deste contrato: mão de obra, seguro de aci-

dente, impostos federais, estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, encargos traba-

lhistas e quaisquer outras que forem devidos. Relativamente à execução dos serviços ora contra-

tados; 

           5.2 – Executar os serviços ora contratados com esmero e dentro da melhor técnica, res-

ponsabilizando-se por quaisquer erros, falhas ou imperfeições que por ventura ocorram; 

           5.3 – Resposabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de seus serviços; 

           5.4 – Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, pres-

tando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações solicitadas; 

            5.5 – Manter, durante a execução do contrato as condições de regularidade junto ao 

FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes 

sempre que exigidos. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão do presente contrato: 

             I - Pelo CONTRATANTE, quando: 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
Setor de Licitações e Compras                     

 

 

3 

             - Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pelo CONTRATADO das cláusulas, do 

presente Contrato; 

            - Da não prestação do serviço, pelo CONTRATADO, sem justa causa ou prévia comunica-

ção a autoridade competente; 

                                  - Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado; 

                                  - Praticar o CONTRATADO, ato lesivo da honra e da boa fama do CONTRATANTE.                                                      

                 II - Pelo CONTRATADO, quando: 

           - O CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta injus-

tificada de pagamento; 

           - Praticar, o CONTRATANTE ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa 

fama; 

           - O CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de legí-

tima defesa, própria ou de outrem.              

    

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

Se a CONTRATADA não satisfazer os compromissos assumidos serão aplicadas as se-

guintes penalidades: 

   7.1. Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para 

as quais tenham concorrido, e desde ao caso não se aplique as demais penalidades.   

7.2. Multa de 5% - sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento, pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

7.3. Multa de 10% - sobre o valor total atualizado do Contrato, nos casos de inexecução 

parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado. 

 

            CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA 

          O presente contrato terá vigência pelo período de 09 junho de 2020 à 31 de dezembro de 

2020. 

 

            CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 

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

Municipal de Educação e ao servidor Sr. Josué de Souza Pedone que farão o controle e conferên-

cia dos materiais e serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATA-

DO, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.              
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                 CLÁUSULA DÉCIMA: 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 DÉCIMA PRIMEIRA: 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 três vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas. 

 

 

  Tavares, 09 de junho de 2020. 

 

                                 

 

 

 

SOLANGE SANTANA DE SOUZA – ME                                    GARDEL MACHADO DE ARAÚJO 

                  CONTRATADA                                                                Prefeito Municipal  

                                                CONTRATANTE   

 

 

 

ADRIANE COLLARES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Educação  

                                                             Cultura e Desporto 

 

 

 

 

                                                                                                                Examinado e Aprovado            

JOSUÉ DE SOUZA PEDONE                                                         GUILHERME OLIVEIRA COSTA  

        Matrícula nº 75-2/1                                                                 Procurador Jurídico do Município   

        Fiscal de contrato                                                                                OAB/RS nº 87.415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Testemunhas:       

 

                                                

  1- Milca Souza do Nascimento                                                                    2-Ezalete Martins Paiva      

   CPF n°039.129.710-48                                                          CPF Nº 002.710.880-52       

     


