PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SÚMULAS CONTRATOS
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO E TERMO
ADITIVO DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO
Contrato de Prestação de serviço nº001/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato tem por finalidade a contratação de Serviços de
Elaboração em Autocad, do Projeto do PPCI da Praça Emancipação e Layout da 15ª
EXPOCACE.
Vigência: Tavares, 02 de fevereiro de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.700,00 (Um mil e Setecentos Reais)
Fundamento Legal: De acordo com o Art. 24, Inc. Iv da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo
Administrativo nº071/16 de 14/01/2016.

Contratado: LUIZ GENUÍNO GAUTÉRIO DA SILVEIRA
Contrato de Prestação de serviço nº002/2016
Objeto: Aquisição de 04(quatro) pneus 179/60/15, e o conserto de 04 rodas Aro 15 para
uso na Spacefox, de placas IWO 1541, e ainda o balanceamento e geometria do mesmo.
Vigência: Tavares, 02 de fevereiro de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.700,00(um mil e setecentos reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo
com o art. 24, Inc. IV da lei 8.66/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº007 /16 de
05/01/2016.

Contratado: ÁUREO T. BARBOSA & CIA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº003/2016
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de
acesso dedicado à internet banda larga, com velocidade de 4(quatro) mega, 24(vinte e
quatro) horas, 7(sete) dias por semana, e/ou demais equipamentos necessários, incluindo
cabos, devem ser fornecidos em regime de comodato, com compatibilidade tecnológica
na rede e com serviços prestados, sendo substituídos em caso de defeitos para a Sede da
Prefeitura Municipal de Tavares
Vigência: Tavares, 03 de fevereiro de 2016
Valor total: Pelos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, o valor mensal de R$440,00 (Quatrocentos e quarenta Reais). O valor
total é de R$5.280,00 (Cinco mil duzentos e oitenta Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art.24,
Inc. IV da lei 8.666/93 e suas alterações. Proc. Adm. Nº 028/2016 de 11/01/2016.
Contratado: NET PAL TELECOM LTDA EPP
Contrato de Prestação de serviço nº004/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato tem por finalidade a contratação de empresa
com a prestação de serviços de acesso à internet, de janeiro à dezembro de 2016, para os
seguintes Setores e Secretarias desta Prefeitura;
Vigência: Tavares, 03 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente é de R$4.468,00(Quatro Mil Quatrocentos e
Sessenta e Oito Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o processo licitatório, no presente Contrato, com
previsão na Lei nº.8.666/93, Art. 24, Inc.II. Processo administrativo n°s/ 034/2016,
020/2016, 026/2016, 029/2016,237/2016,238/2016.
Contratado: VIRTUAL MOSTARDAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA
LTDA
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Contrato de Prestação de serviço nº006/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviço de filmagem do Evento
da 15ª EXPOCACE - Exposição Feira da Cebola e do Camarão, de 16 à 20 de março de
2016.
Vigência: Tavares, 04 DE FEVEREIRO DE 2016
Valor total: O valor a ser pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO pelos serviços
prestados, é de R$2.000,00(Dois mil e duzentos Reais).

Fundamento Legal: É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo
com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III Processo Administra-tivo nº042/2016 de
11/01/2016. Decreto nº4.427 de 26/01/2016.
Contratado: ADÃO MANOEL VITORINO FERREIRA
Contrato de Prestação de serviço nº007/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a contratação de uma banda musical com
instrumento de percussão e metal para apresentar a alvorada Festiva e a Corrida de
Cavalhadas durante o Evento da XIII EXPOCACE - Exposição Feira da Cebola e do
Camarão, da 15ª EXPOCACE - Exposição Feira da Cebola e do Camarão, de 16 à 20 de
março de 2016.
Vigência: Tavares, 04 DE FEVEREIRO DE 2016
Valor total: O valor a ser pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO pelos serviços
prestados, é de R$1.500,00(Um mil e quinhentos Reais).

Fundamento Legal: É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo
com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III Processo Administrativo nº049/2016 de
11/01/2016. Decreto nº4.427 de 26/01/2016.
Contratado: MODESTO MARQUES DUARTE
Contrato de Prestação de serviço nº008/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a contratação de um apresentador e
comunicador, para atuar durante o evento - da 15ª EXPOCACE - Exposição Feira da
Cebola e do Camarão, de 16 à 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 04 DE FEVEREIRO DE 2016
Valor total: O valor a ser pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO pelos serviços
prestados, é de R$3.600(Três mil e seiscentos Reais).

Fundamento Legal: É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo
com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III Processo Administrativo nº049/2016 de
11/01/2016. Decreto nº4.427 de 26/01/2016.
Contratado: CARLOS LUIZ PEREIRA GENTIL
Contrato de Prestação de serviço nº009/2016
Objeto: Aquisição de 01 cortador de grama a gasolina CC45M 4HP para uso nas Escolas
Municipais.
Vigência: Tavares, 11 de fevereiro de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.342,70(um mil e trezentos e quarenta e dois
reais com setenta centavos).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo
com o art. 24, Inc. IV da lei 8.66/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº015 /16 de
06/01/2016.
Contratado: TROPEIRO AGRICOLA LTDA -ME
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Contrato de Prestação de serviço nº010/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato tem por finalidade a contratação de Serviços de
Instalação, Treinamento e Locação de programas de controle de entrada, saída e estoque
de medicamentos da Farmácia Ambulatorial do PAM 24 Horas Dr. Gilberto Motta Braga,
pelo período de janeiro à dezembro de 2016.
Vigência: Tavares, 16 de fevereiro de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$6.177,00(Seis Mil cento e setenta e sete
Reais )
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório de acordo com o art.22, inc. IV da Lei
nº8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº149/2016 de 02/02/2016.

Contratado: RCL INFORMÁTICA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº011/2016
Objeto: Aquisição de 02 pneus com câmara para uso na moto niveladora 845, lotado, na
secretaria Municipal de Obras, Públicas e Serviços Urbanos, conforme descrição abaixo;
Vigência: Tavares, 16 de fevereiro de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$5.490,00(Cinco mil quatrocentos e
noventa reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da Lei
8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº149/2016 de 02/02/2016.

Contratado: REFORMADORA DE PNEUS OSÓRIO LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº012/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato tem por finalidade a contratação de Serviços de
Elaboração em Autocad, do Projeto De ampliação da Escola Municipal de Educação
Infantil Vó Angelina Menegatti Costa
Vigência: Tavares, 24 de fevereiro de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.500,00 (Um mil e Quinhentos Reais)
Fundamento Legal: De acordo com o Art. 24, Inc. Iv da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo
Administrativo nº097/16 de 21/01/2016.

Contratado: LUIZ GENUÍNO GAUTÉRIO DA SILVEIRA
Contrato de Prestação de serviço nº013/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato tem por finalidade a contratação de um médico perito,
para confecção de 08(oito) laudos de insalubridade de Servidores Públicos Municipais,
Vigência: Tavares, 24 de Fevereiro de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$1.360,00(Um mil trezentos e sessenta
reais), sendo que o valor por laudo é de R$170,00(cento e setenta reais).

Fundamento Legal: É dispensável o processo licitatório, no presente Contrato, com
previsão na Lei nº.8.666/93, Art. 24, Inc.IV. Processo Administrativo nº 192/2016 de
15/02/2015.
Contratado: CLINICA DRº RICARDO ROSSI S/Ltda.
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Contrato de Prestação de serviço nº014/2016
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais.
Vigência: Tavares, 26 de março de 2015.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 7.343,40(sete mil trezentos e quarenta
e três reais com quarenta centavos).
Fundamento Legal: De acordo o procedimento licitatório nº 02/2016, realizado na data
de 18/02/2016. Onde tornou-se vencedora de alguns itens. Processo administrativo
nº068/2016 de 14/01/2016.
Contratado: DO-SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA

Contrato de Prestação de serviço nº015/2016
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais
Vigência: Tavares, 26 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 2.033,08(dois mil e trinta e três reais
com oito centavos).
Fundamento Legal: De acordo o procedimento licitatório nº 02/2016, realizado na data de 18/02/2016.
Onde tornou-se vencedora de alguns itens. Processo administrativo nº068/2016 de 14/01/2016.

Contratado: RECOM SOLUÇÃO COMERCIAL LTDA ME
Contrato de Prestação de serviço nº016/2016
Objeto: Contratação de uma empresa especializada para construir uma cerca (material e
mão-de-obra) 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
Vigência: Tavares, 01 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 29.760,00(vinte e nove mil e setecentos
e sessenta reais).
Fundamento Legal: De acordo o procedimento licitatório nº 03/2016, realizado na data de 22/02/2016.
Processo administrativo nº064/2016 de 14/01/2016.

Contratado: SOLANGE SANTANA DE SOUZA
Contrato de Prestação de serviço nº017/2016
Objeto: O objeto deste contrato é a aquisição de cartuchos de toner e recargas de tinta
para uso nas maquinas de Xerox e impressora das Escolas Municipais
Vigência: Tavares, 02 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 2.966,00(dois mil e novecentos e
sessenta e seis reais).
Fundamento Legal: De acordo o procedimento licitatório nº 01/2016, realizado na data de 17/02/2016.
Onde tornou-se vencedora de alguns itens. Processo administrativo nº067/2016 de 14/01/2016.

Contratado: RECOM SOLUÇÃO COMERCIAL LTDA ME
Contrato de Prestação de serviço nº018/2016
Objeto: O objeto deste contrato é a aquisição de cartuchos de toner e recargas de tinta
para uso nas maquinas de Xerox e impressora das Escolas Municipais
Vigência: Tavares, 02 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 2.986,00(dois mil e novecentos e oitenta
e seis reais).
Fundamento Legal: De acordo o procedimento licitatório nº 01/2016, realizado na data de 17/02/2016.
Onde tornou-se vencedora de alguns itens. Processo administrativo nº067/2016 de 14/01/2016.

Contratado: SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA
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Contrato de Prestação de serviço nº019/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de materiais de limpeza, copa e
cozinha com o objetivo de propiciar higienização das escolas municipais.
Vigência: Tavares,02 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$6.531,80 (Seis Mil quinhentos e trinta
e um reais com oitenta centavos)
Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite nº004/2016
realizada na data de 16/02/2016. Processo Administrativo nº066/2016 de 04/01/2016.

Contratado: ADEMIR FRAPORTI & CIA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº020/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de materiais de limpeza, copa e
cozinha com o objetivo de propiciar higienização das escolas municipais
Vigência Tavares,02 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$17.362,20 (Dezessete Mil trezentos e
sessenta e dois reais com vinte centavos)
Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite nº004/2016
realizada na data de 16/02/2016. Processo Administrativo nº066/2016 de 04/01/2016.

Contratado: LUIZ FRANCISCO ARAÚJO & FILHO LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº021/2016
Objeto: Aquisição de Filmes Raios-X para uso nos Exames de RX feitos no Pronto
Atendimento do PAM 24h Dr. Gilberto Motta Braga.
- 04 cx Revelador p/Raio-X HPD c/ 40 litros;
Vigência: Tavares, 02 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$ 940,00(novecentos e quarenta
reais).
Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite
nº008/2016 realizada na data de 23/02/2016. Processo Administra-tivo nº131/2016 de
27/01/2016.
Contratado: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº022/2016
Objeto: Aquisição de Filmes Raios-X para uso nos Exames de RX feitos no Pronto
Atendimento do PAM 24h Dr. Gilberto Motta Braga.
Vigência: Tavares, 02 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$ 4.711,70(quatro mil setecentos e
onze reais com setenta centavos).
Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite
nº008/2016 realizada na data de 23/02/2016. Processo Administrativo nº131/2016 de
27/01/2016.
Contratado: MCMED COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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Contrato de Prestação de serviço nº023/2016
Objeto: Contratação de empresa com mão-de-obra especializada em redes elétricas
internas e externas e empréstimo de material para montagem das mesmas na 15ª
EXPOCACE que se realizara de 17 a 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares,03 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$18.500,00(Dezoito Mil e quinhentos
Reais).
Fundamento Legal: De acordo com o processo licitatório Modalidade carta Convite nº0005/2016
realizado na data de 23/02/2016, onde tornou-se vencedor do certame. Processo administrativo nº089/2016
de 20/01/2016.

Contratado: INSTALADORA LUZTEL LTDA-ME
Contrato de Prestação de serviço nº024/2016
Objeto: Contrato de Locação de um prédio, com aproximadamente 145m²(com cinco
salas e um recepção), localizado na Rua Inácio Pagano, para funcionamento da Secretaria
de Educação pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016
Vigência: De 01/01/2016 a 31/12/2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 15.840,00 (quinze mil e oitocentos e
quarenta reais). O pagamento será efetuado mensalmente no valor de R$ 1.320,00 (Um
mil trezentos e vinte reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24,
Inc. IV da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº1.536 de
11/12/2015, Memo SMECD nº80/2015. Lei Municipal nº1.888/2015 de 23/12/2015.
Contratado: CLEBER JOSÉ VIEIRA
Contrato de Prestação de serviço nº025/2016
Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de 5.000(cinco mil) pulseiras
personalizadas para venda de ingressos na 15ª EXPOCACE- Exposição Feira da Cebola
e do Camarão, que realizar-se á do dia 16 a 20 de março de 2016
Vigência: Tavares, 07 de março de 2016.
Valor total: O valor a ser pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO pelos serviços
prestados, é de R$1.550,00(Um mil quinhentos e cinquenta reais).

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24.
Inc. IV da Lei Federal 8.666/93. Processo Administrativo 040/2016 de 11/01/2016.
Contratado: ENTERVIP E PULSEIRAS LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº026/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato corporifica- se na aquisição de Patrulha agrícola
Mecanizada, para uso da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, deste
Município
Vigência: Tavares, 07 de março de 2016.
Valor total: O valor total do objeto do presente contrato é de R$9.390,00 (Nove Mil
trezentos e noventa Reais).
Fundamento Legal: De acordo com Edital nº 011/2016 realizado na data de 29/02/2016,
onde tornou-se vencedor do certame para fornecimento de implementos agrícola. Proc.
Adm. nº117/2016 de 26/01/2016.
Contratado: LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS
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Contrato de Prestação de serviço nº027/2016
Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de material impresso para divulgação
da 15ª EXPOCACE- Exposição Feira do Camarão e da Cebola, que realizar-se á de 16 a
20 de março de 2016
Vigência: Tavares, 07 de março de 2016
Valor total: O valor total é de R$4.885,00 (Quatro mil oitocentos e oitenta e cinco Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24. Inc. IV da Lei federal
8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo nº043/2016 de 11/01/2016

Contratado: QUATRO ESTAÇÕES INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº028//2016
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para uso no preparo da merenda escolar das
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil
Vigência: Tavares,07 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$26.004,85 (Vinte e seis Mil e quatro reais
com oitenta e cinco centavos).
Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite
nº007/2016 realizada na data de 25/02/2016. Processo Administrativo nº063/2016 de 14/01/2016.
Contratado: LUIZ FRANCISCO ARAÚJO & FILHO LTDA

Contrato de Prestação de serviço nº029/2016
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para uso no preparo da merenda escolar das
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil
Vigência: Tavares,07 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$9.919,47 (Nove mil novecentos e dezenove
reais com quarenta e sete centavos).

Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite
nº007/2016 realizada na data de 25/02/2016. Processo Administrativo nº063/2016 de
25/02/2016.
Contratado: ADEMIR FRAPORTI & CIA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº030/2016
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para uso no preparo da merenda escolar das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil

Vigência: Tavares, 08 DE MARÇO DE 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$926,40 (Novecentos e vinte e seis reais com
quarenta centavos).

Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite
nº007/2015 realizada na data de 08/03/2016. Processo Administrativo nº063/2016 de
14/01/2016.

Contratado: MOISÉS MARQUES MACKMILLAN
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Contrato de Prestação de serviço nº031/2016
Objeto: O presente Contrato tem como objetivo a realização por parte do CONTRATADO de
05 (cincos) apresentações artísticas com locações de instrumentos e equipamentos na Cidade de
TAVARES-RS durante a XV EXPOCE
Vigência: Tavares, 08 De Março de 2016
Valor total: Como remuneração pelas apresentações artísticas e locações ora avençadas o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e
quinhentos reais)

Fundamento Legal: É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo
com a
Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo 247/2014 de
05/02/2014.
Contratado: JAIME LUIZ MACHADO
Contrato de Prestação de serviço nº032/2016
Objeto: O objeto do presente contrato é a contratação de emissora de rádio Comercial
Jovem Pan Litoral FM, no período de 04/03/2016 à 20/03/2016, com freqüência de 04 X
diários, entre as 09h e 19hs de segunda a domingo, para divulgar o Evento da 15
EXPOCACE - Exposição Feira da Cebola e do Camarão. E mais serviço de rádio na
Comercial Jovem Pan News AM 68 chamadas de 30``segundos de 04/03/2016 a
20/03/2016, 04 vezes ao dia, de segunda a domingo, entre as 09h e 19hs.
Vigência: Tavares, 08 de março de 2016
Valor total: Pela prestação deste serviço o CONTRATADO perceberá o valor de
R$1.600,00(Um mil e seiscentos Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o processo licitatório no presente contrato, de acordo com a Lei
Federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo nº284/2016 de 01/03/2016.

Contratado: RÁDIO LITORAL LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº033/2016
Objeto: O objeto do presente contrato é a contratação de emissora de rádio Cultura
Riograndina AM 740KHZ, no período de 04/03/2016 à 20/03/2016, com freqüência de
03 X diários, num total de 42 inserções para divulgar o Evento da 15 EXPOCACE Exposição Feira da Cebola e do Camarão.
Vigência: Tavares, 08 de março de 2016
Valor total: Pela prestação deste serviço o perceberá o valor de R$1.125,00(Um mil e
cento e vinte e cinco Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o processo licitatório no presente contrato, de acordo com a Lei
Federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo nº285/2016 de 01/03/2016

Contratado: SOCIEDADE RÁDIO CULTURA RIOGRANDINA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº034/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a locação de 12(doze) banheiros químicos,
06(seis) masculinos e 6(seis) femininos, para atender as necessidades da comunidade e
visitantes, durante o Evento da 15ª EXPOCACE- Exposição Feira do Camarão e da
Cebola, com início dia 16 ao dia 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 08 de março de 2016
Valor total: Pela prestação deste serviço o CONTRATADO perceberá o valor de
R$2.990,00(Dois Mil Novecentos e noventa Reais),
Fundamento Legal: É dispensável o processo licitatório no presente contrato, de
acordo com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo
nº039/2016 de 11/01/2016.
Contratado: SANITÁRIOS ECOLÓGICOS TOALETE LTDA
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Contrato de Prestação de serviço nº035/2016
Objeto: O presente Contrato tem como objetivo a realização por parte do CONTRATADO de
01 (um) apresentação artística com instrumentos, na Cidade de TAVARES-RS durante a XV
EXPOCE nas seguintes especificações:
- 1ª APRESENTAÇÃO - MALI – Tour 2016
- Data: 20/03/2016.
Horário: 22:00 h

Duração: 80 min.

Vigência: Tavares, 11 De Março de 2016
Valor total: Como remuneração pela apresentação artística o CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO a quantia de R$10.350,00 (Dez Mil e trezentos e cinqüenta reais)

Fundamento Legal: É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo
com a Lei
federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo 333/2016 de 08/03/2016.
Contratado: CARLOS ANNES NETTO
Contrato de Prestação de serviço nº036/2016
Objeto: Aquisição de Serviço de 1.100 laudos de RX para os pacientes do SUS
Vigência: Tavares, 08 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 13.750,00(treze mil setecentos e
cinquenta reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº1221/2016 de 27/01/2016

Contratado: RADIOLOGIA & DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMP.
LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº037/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato será a contratação de mão de obra para limpeza
das ruas da cidade (retirada da terra da beira das calçadas, bem como todo entulho ou
lixo que por ventura vier a ter), devido ao evento da
15ª EXPOCACE.
Vigência: O presente contrato terá início em 08/03/2016 e término assim que os
trabalhos forem concluídos.
Valor total: Pela prestação do Serviço, objeto deste Contrato, a CONTRATADA
perceberá o valor de R$2.850,00(Dois mil oitocentos e cinquenta reais)
Contratado: PAULO MARCOS DA SILVA
Contrato de Prestação de serviço nº038/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a locação de equipamentos de uso de
prevenção de incêndio, para serrem usados na 15ª EXPOCACE, à realizar-se de 17 a
20 de março de 2016, conforme orçamento anexo ao processo administrativo;
Vigência: Tavares, 14 de março de 2016.
Valor Pela Locação, objeto deste Contrato, o LOCADOR perceberá o valor total de R$
2.010,00(Dois mil e Dez reais).
Fundamento Legal: De acordo com a Lei 8.666/93. Processo administrativo nº261/2016 de
25/02/2016

Contratado: ARLINDO TEIXEIRA & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Contrato de Prestação de serviço nº039/2016
Objeto: Objeto: Contratação de uma empresa de segurança com viatura para garantir a
segurança da comunidade e visitantes durante a realização do evento da 15º EXPOCACE,
que se realizará do dia 17 a 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 18 de fevereiro de 2014.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$12.500,00(Doze mil e quinhentos reais).
Fundamento Legal: De acordo com o processo licitatório, modalidade Carta Convite nº006/2016
realizada na data de 247/02/2016, onde tornou-se vencedor do certame. Processo Administrativo
nº088/2016 de 20/01/2016.

Contratado: VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES-EPP
Contrato de Prestação de serviço nº040/2016
Objeto: Contratação de serviço de sonorização e iluminação do Palco principal, para
realização do evento da 15ª EXPOCACE, Exposição Feira do Camarão e da Cebola, que
se realizará dos dias 16 a 20 de março de 2016, em nosso Município.
Vigência: Tavares, 15 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$13.940,00(Treze mil Novecentos
e quarenta Reais). Os encargos tributários conforme a legislação contempla, correrão por
conta exclusiva do CONTRATADO.
Fundamento Legal: Conforme o processo licitatório nº014/2016 realizado na data de
07/03/2016, onde tornou- se vencedora do certame. Processo Administrativo nº233/2016
de 22/02/2016.
Contratado: EQUIPE PARADISO EVENTOS LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº041/2016
Objeto: Locação de Lonas e infraestrutura para realização do evento da 15ª EXPOCACE,
Exposição Feira do Camarão e da Cebola, que se realizará 17 a 20 de março de 2016
Vigência: Tavares, 15 DE MARÇO DE 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$78.000,00(Setenta e oito Mil
Reais).
Fundamento Legal: Conforme o processo licitatório nº0018/2016 realizado na data de 07/03/2016,
onde tornou- se vencedora do certame. Processo Administrativo nº270/2016 de 25/02/2016.

Contratado: CASA MOREIRA EVENTOS LTDA EPP
Contrato de Prestação de serviço nº042/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de camisetas, para uso da comissão
organizadora da 15ª EXPOCACE.
Vigência: Tavares, 15 de março de 2016
Valor total: O valor total do presente contrato será de R$3.382,00(Três mil trezentos e
oitenta e dois reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de
acordo com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo nº351/2016
de 10/03/2016.
Contratado: PAULINE ROSANE WRASSE ME
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Contrato de Prestação de serviço nº043/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a locação de 300 (Trezentas) cadeiras de PVC
sem apoio de braços, para serem usadas no pavilhão central durante a para uso no
pavilhão central, onde será realizadas as palestras e apresentação artísticas do evento da
15ª EXPOCACE- Exposição Feira do Camarão e da Cebola.
Vigência: Tavares, 15 de março de 2016.
Valor total: Pela prestação deste serviço o CONTRATADO perceberá o valor de
R$1.800,00(Um mil e oitocentos reais)
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de
acordo com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo nº047/2016
de 11/01/2016
Contratado: DRUMMONND EVENTOS LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº044/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a contratação de 05(cinco) apresentações
artísticas, para abrilhantar o Evento da 15ª EXPOCACE - Exposição Feira da Cebola e
do Camarão, conforme Calendário de Eventos. Nas seguintes especificações;
- 1º Apresentação- DANIEL JUNIOR E BANDA
Data 17/03/2016- Horário 24 h
- 2º Apresentação- SHOW INFANTIL TURMA DA ALEGRIA
Data 18/03/2016- Horário 13 h E 30MIN
- 3º Apresentação- GREGORY E PATRYCK CAMARGO
Data 18/03/2016- Horário: 08 h
- 4º Apresentação- ZÉ NETO
Data: 18/03/2016

Horário: 21 h

- 5º Apresentação- BANDA KAYZDK
Data: 20/03/2016

horário: 20 h

Vigência: Tavares, 15 de março de 2016.
Valor total: Pela prestação deste serviço o CONTRATADO perceberá o valor de
R$11.000,00(Onze mil reais).
Fundamento Legal: É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo
com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo 350/2016 de
10/03/2016.
Contratado: JAIME LUIZ MACHADO
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Contrato de Prestação de serviço nº045/2016
Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de 400(quatrocentos) tiros com
munição festim calibre 38, para ser usado no evento da Cavalhada durante a 15ª
EXPOCACE- Exposição Feira da Cebola e do Camarão.
Vigência: Tavares, 15 de março de 2016.
Valor total: Pelo fornecimento o CONTRATADO perceberá o valor total de
R$2.160,00(dois mil cento e sessenta reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24. Inc.
IV da Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo nº174/2016 de 10/02/2016.

Contratado: DERALDO DE SOUZA.ME
Contrato de Prestação de serviço nº046/2016
Objeto: Aquisição de brinquedos para uso nas Escolas Municipais
Vigência: Tavares, 22 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 6.084,27 (seis mil e oitenta e quatro reais
com vinte e sete centavos).

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório de acordo com o disposto nº.8.666/93,
Art. 24, Inc.IV. Processo administrativo nº315/2016 de 03/03/2016.

Contratado: DO-SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº047/2016
Objeto: Contratação de mão especializada, e com as devidas ferramentas necessárias para ferrar
os cavalos que serão usados nas Corridas de Cavalhadas, durante a 15ª EXPOCACE - em nosso
município.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$2.500,00(DOIS MIL E QUINHENTOS
REAIS).

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº225/2016 de 19/02/2016.

Contratado: FABIANO STEIMETZ DA SILVA
Contrato de Prestação de serviço nº048/2016
Objeto: Contratação de faxineiras, para trabalhar na limpeza e conservação do banheiro
público municipal, durante o evento da 15ª EXPOCACE.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.500,00(Um mil e quinhentos reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº373/2016 de 15/03/2016.

Contratado: NILZA REGINA SILVA LIMA
Contrato de Prestação de serviço nº049/2016
Objeto: Contratação de mão especializada, para a confecção (incluindo tecido,
aviamentos), das indumentárias da Corte Adulta da 15ª EXPOCACE –Exposição Feira
do Camarão e da Cebola.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2015.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.600,00(Um mil seiscentos reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº045/2016 de 11/01/2016.

Contratado: IRENE DIAS DOS SANTOS
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Contrato de Prestação de serviço nº050/2016
Objeto: O objeto do presente contrato corporifica-se na aquisição de 3.000(Três Mil)
litros de combustível óleo diesel, para uso dos motores dos geradores de energia, que irão
ser usados, durante a 15ª EXPOCACE.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016
Valor total: O valor do óleo diesel por litro é de R$2,90(Dois Reais e noventa Centavos)
por litro. Totalizando o valor do presente contrato R$8.700,00 (Oito Mil e setecentos
Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de
acordo com o art.24, no. IV da Lei nº 8.666/93, e Proc. Adm. Nº 046/2016 de 11/01/2016.
Contratado: FIRMA SANTA MARIA & VIEIRA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº051 /2016
Objeto: Aquisição de material para construção de rede hidráulica no pavilhão central da 15ª
EXPOCACE que se realizará de 17 a 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$791,00(Setecentos e noventa e um Reais)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24,
Inc. IV da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº345/2016 de
09/03/2016.
Contratado: JOSÉ DE ARAUJO BRUM E CIA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº052/2016
Objeto: Constitui objeto da presente Carta Convite a contratação de empresa, 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.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$92.300,00,00 (Noventa e dois Mil e
trezentos Reais).
Fundamento Legal: 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.
Contratado: CONSTRUTORA RAMIRES EIRELI-EPP
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Contrato de Prestação de serviço nº053/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de camarão sem casca, pré-cozido,
de boa qualidade para realizar almoço, no Pavilhão dos Agricultores, durante o evento da
15ª EXPOCACE, que se realizará de 17 à 20/03/2016.
Quant

Produto

41 kg Camarão descascado, pré-cozido

Valor
R$

Unit

Sub total R$

38,00

1.558,00
R$1.558,00

Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.

Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.558,00(Um mil quinhentos e
cinquenta e oito reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório de acordo com o art. 24,
inc. Iv da Lei 8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo n°301/2016 de
02/03/2016.
Contratado: GILMAR COPELO BRUM
Contrato de Prestação de serviço nº054/2016
Objeto: Contratação de mão de Serviço de Sonorização para apresentação das atividades
realizadas na praça central, divulgação e avisos de utilidade pública, apresentação das
bandas e invernadas Artísticas, Corrida de Cavalhadas em frente a Capela Santo Antônio
e Campo do Agildo machado, eventos estes realizados durante a 15ª EXPOCACE em
nosso município.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$2.300,00(dois mil e trezentos reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº263/2016 de 25/02/2016

Contratado: NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA
Contrato de Prestação de serviço nº055/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a contratação de Brigadista, para prestação de
serviços, na prevenção contra incêndios, atuando nos locais onde encontram-se os
extintores, durante o Evento da 15ª EXPOCACE.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: Pela prestação deste serviço o CONTRATADO perceberá o valor de
R$1.500,00 (Um mil quinhentos Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24,
Inc. IV da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº044/2016 de
11/01/2016.
Contratado: LAZARO DA SILVA OLIVEIRA
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Contrato de Prestação de serviço nº056/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a contratação de Brigadista, para prestação de
serviços, na prevenção contra incêndios, atuando nos locais onde encontram-se os
extintores, durante o Evento da 15ª EXPOCACE.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: Pela prestação deste serviço o CONTRATADO perceberá o valor de
R$1.500,00 (Um mil quinhentos Reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24,
Inc. IV da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº044/2016 de
11/01/2016.
Contratado: JOSÉ ADÃO DA SILVA SOARES,
Contrato de Prestação de serviço nº057/2016
Objeto: O objeto do presente contrato constitui-se no serviço de análise para os exames
necessários aos cavalos utilizados na corrida de Cavalhadas que acontecerá durante a 15ª
EXPOCACE, exigidos pela inspetoria veterinária, num total de 30 animais sendo que os
exames são para a detecção da Anemia Infecciosa e o Mormo.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: Pelo fornecimento o CONTRATADO perceberá o valor total de
R$2.052,00,00(dois mil e cinquenta e dois reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24.
Inc. IV da Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo nº227/2016 de
19/02/2016.
Contratado: LABORATÓRIO HÍPICA LTDA-ME
Contrato de Prestação de serviço nº058/2016
Objeto: Contratação de operário para construir a rede hidráulica no pavilhão central e
demais dependências do evento da 15ª EXPOCACE.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.750,00(Um mil e setecentos e
cinquenta reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº331/2016 de 08/03/2016.

Contratado: HELIODORO DA SILVA ANTUNES

Contrato de Prestação de serviço nº059/2016
Objeto: Aquisição de rede hidráulica para construir a rede hidráulica no pavilhão central
e demais dependências do evento da 15ª EXPOCACE
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$3.304,70 (Três mil e trezentos e quatro
reais com setenta centavos).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº345/2016 de 09/03/2016.

Contratado: AGILDO NAZARETHE MACHADO
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Contrato de Prestação de serviço nº060/2016
Objeto: Aquisição de material para a organização de espaços no Pavilhão de Eventos onde ficará
os Produtos da Agricultura Familiar, durante o evento da 15ª EXPOCACE que se realizará de 17
a 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$59,00(Cinquenta e oito Reais)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº336/2016 de 08/03/2016.

Contratado: JOSÉ DE ARAUJO BRUM E CIA LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº061/2016
Objeto: Aquisição de material para a organização de espaços no Pavilhão de Eventos onde ficará
os Produtos da Agricultura Familiar, durante o evento da 15ª EXPOCACE que se realizará de 17
a 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$1.066,50(Um mil sessenta e seis Reais
com cinquenta centavos)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº336/2016 de 08/03/2016

Contratado: AGILDO NAZARETHE MACHADO
Contrato de Prestação de serviço nº062/2016
Objeto: Aquisição de material para a organização de espaços no Pavilhão de Eventos onde ficará
os Produtos da Agricultura Familiar, durante o evento da 15ª EXPOCACE que se realizará de 17
a 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$55,30 cinquenta e cinco reais com trinta
centavos)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº336/2016 de 08/03/2016.

Contratado: SERRARIA E MADEREIRA VINK LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº063/2016
Objeto: Aquisição de material para a organização de espaços no Pavilhão de Eventos onde ficará
os Produtos da Agricultura Familiar, durante o evento da 15ª EXPOCACE que se realizará de 17
a 20 de março de 2016.
Vigência: Tavares, 17 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$502,10 quinhentos e dois reais com dez
centavos)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº336/2016 de 08/03/2016.

Contratado: JULIANA V. NUNES
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Contrato de Prestação de serviço nº064/2016
Objeto: Aquisição de material para a construção do cenário utilizado na Corrida de Cavalhadas,
durante o evento da 15ª EXPOCACE que se realizará de 17 a 20 de março de 2016.

Vigência: Tavares, 17 de março de 2016
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$633,10 (Seiscentos e trinta e três Reais
com dez centavos)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº287/2016 de 01/03/2016.

Contratado: AGILDO NAZARETHE MACHADO
Contrato de Prestação de serviço nº065/2016
Objeto: Aquisição de materiais para a realização do curso de eletricista rural, com mulheres e
adolescentes de baixa renda, que participam dos projetos sociais do CRAS.
Vigência: Tavares, 18 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$145,80 (cento e quarenta e cinco Reais
com oitenta centavos)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei
8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº287/2016 de 01/03/2016.

Contratado: AGILDO NAZARETHE MACHADO
Contrato de Prestação de serviço nº066/2016
Objeto: Aquisição de materiais para a realização do curso de eletricista rural, com mulheres e
adolescentes de baixa renda, que participam dos projetos sociais do CRAS.

Vigência: Tavares, 18 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$253,65 (Duzentos e cinquenta e tres Reais
com sessenta e cinco centavos)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da
lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº287/2016 de 01/03/2016.
Contratado: JULIANA V. NUNES
Contrato de Prestação de serviço nº067/2016
Objeto: Aquisição de materiais para a realização do curso de eletricista rural, com mulheres e
adolescentes de baixa renda, que participam dos projetos sociais do CRAS.
Vigência: Tavares, 18 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$204,13 (Duzentos e quatro Reais com
treze centavos)

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da
lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº287/2016 de 01/03/2016.
Contratado: AUGUSTO CÉSAR SCHMUTT PEREIRA
Contrato de Prestação de serviço nº068/2016
Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição emergencial de Medicamentos que
serão dispensados na farmácia ambulatorial do Município, e que fazem parte da relação
de medicamento básicos considerados essenciais e de responsabilidade
Vigência: Tavares, 29 de Março de 2016.
Valor total: O valor total do presente é de R$3.280,67(Três mil, duzentos e oitenta reais
com sessenta e sete centavos).
Fundamento Legal: De acordo com o Processo Administrativo N° 268/2016 de 25/02/2016.
Contratado: MK COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
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Contrato de Prestação de serviço nº069/2016
Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição emergencial de Medicamentos que
serão dispensados na farmácia ambulatorial do Município, e que fazem parte da relação
de medicamento básicos considerados essenciais e de responsabilidade
Vigência: Tavares, 29 de Março de 2016.
Valor total: O valor total do presente é de R$7.483,40(Sete mil, quatrocentos e oitenta
e três reais com quarenta centavos).
Fundamento Legal: De acordo com o Processo Administrativo N° 268/2016 de 25/02/2016.
Contratado: MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº070/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a locação de 14(quatorze) salas comerciais do
prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para funcionamento da Secretaria
Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente e outros setores da Prefeitura
Municipal de Tavares.
Vigência: O presente contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01 de
janeiro de 2016, e término em 31 de dezembro de 2016.
Valor total: Pela Locação, objeto deste Contrato, o LOCADOR perceberá o valor
mensal de R$1.000,00(um mil reais), perfazendo o valor total de R$12.000,00 (Doze
mil e duzentos reais). O LOCATÁRIO pagará ainda os encargos de água e luz, nas
ocasiões próprias, exibindo comprovantes.
Fundamento Legal: De acordo com a Lei 8.666/93, e Lei nº 1.919 de 07 de dezembro de 2015.
Processo administrativo nº036/2016 de 11/01/20146.

Contratado: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES
Contrato de Prestação de serviço nº071/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato será a contratação de serviços de publicação
semanal em jornal em um espaço de 15cm x 3cl de página INTERNA documentos
oficiais obrigatórios do Executivo Municipal, conforme necessidade da administração
municipal.
Vigência: O presente contrato terá início em 01/03/2016 e término em 31/12/2016.
Valor total: Pela prestação do Serviço, objeto deste Contrato, a CONTRATADA
perceberá por edição o valor de R$200,00 (duzentos Reais), totalizando o valor de
R$800,00(oitocentos reais) mensais, num total anual de 8.000,00(oito mil reais)
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24,
Inc. IV da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº171/2016 de
10/02/2016.
Contratado: EDITORA JORNALÍSTICA MOSTARDENSE LTDA
Contrato de Prestação de serviço nº072/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios (Carne
bovina), com o objetivo de propiciar a alimentação aos alunos da rede municipal de
ensino
Vigência: Tavares, 29 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$4.541,00 (QUATRO mil quinhentos e
quarenta e um reais).

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo com o art. 24,
Inc. IV da Lei nº8.666/93 e suas alterações. Processo administrativo nº322/2016 de 04/03/2016.
Contratado: DARLEM M. DE ARAUJO &FILHO LTDA
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Contrato de Prestação de serviço nº073/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios (Carne
bovina), com o objetivo de propiciar a alimentação aos alunos da rede municipal de
ensino
Vigência: Tavares, 29 de março de 2016
Valor total: O valor do presente contrato é de R$1.434,00 (Um mil quatrocentos e trinta e
quatro reais).

Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo com o art. 24,
Inc. IV da Lei nº8.666/93 e suas alterações. Processo administrativo nº322/2016 de 04/03/2016.
Contratado: JORDANA DA ROSA LEMOS E CIA. LTDA

Contrato de Prestação de serviço nº074/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato será a contratação de um biólogo para realização de 08
projetos de licenciamento ambiental que estão pendentes de conclusão em decorrência da
exoneração da bióloga concursada e que são urgentes em decorrência dos objetos.
Vigência: O presente contrato teve início em 18/12/2015 e término na conclusão dos trabalhos.
Valor total: Pela prestação do Serviço, objeto deste Contrato, a CONTRATADA perceberá o
valor de R$900,00 (Novecentos reais).

Fundamento Legal: É dispensável o processo licitatório, no presente Contrato, com
previsão na Lei nº.8.666/93, Art. 24, Inc. IV. Processo Administrativo n° 037/2016 de
11/01/2016.
Contratado: LIZANDRA ARAUJO DORNELLES
Contrato de Prestação de serviço nº075/2016
Objeto: Contratação de prestador de serviços, para realização se serviços de recolhimento
de animais (equinos e bovinos) soltos nas ruas urbanas e estradas rurais, sendo levados
para a mangueira de acolhimento de animais, do município de Tavares/RS.
Vigência: O presente contrato será pelo período de 03(três) meses, com início em
01/04/2016 até 30/06/2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 2.050,00(dois mil, e cinquenta reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo com o
art. 24, Inc. IV da Lei nº8.666/93 e suas alterações. Processo administrativo nº347/2016 de 09/03/2016.

Contratado: ISAIS LIMA DA SILVEIRA
Contrato de Prestação de serviço nº076/2016
Objeto: O presente Contrato tem por finalidade a contratação de uma Empresa
multidisciplinar para prestar formação continuada aos professores da rede municipal
com estudos de casos de alunos com dificuldades de aprendizagem, necessidades
educativas especiais e defasagem escolar com encontros quinzenais, envolvendo além
dos professores, alunos, pais e funcionários de todas as Escolas Municipais.
Vigência: de 08/04/2016 á 08/10/2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$40,000,00(quarenta mil reais).
Fundamento Legal: DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº001/2016. PROC.ADM. Nº065/2016 DE 14/01/2016.

Contratado: GERALDO GONÇALVES GASTON - ME
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Contrato de Prestação de serviço nº077/2016
Objeto: Aquisição de peças e serviço de mão-de-obra especializados para conserto da
Carregador Michigan 75III lotada na Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos.
Peças:
Cremalheira com parafusos;
Transmissão e torque na base de troca.
Mão-de-obra:
Conserto comando com cromagem.
Vigência: Tavares, 30 de março de 2016
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$15.165,00(quinze mil cento e sessenta e
cinco reais).

Fundamento Legal: De acordo com o Processo Licitatório, modalidade Carta Convite
de nº013/2016, para aquisição de peças. Processo Administrativo Nª191/2016 de
15/02/2016.
Contratado: I.L.R. ALBINO
Contrato de Prestação de serviço nº078/2016
Objeto: Aquisição de peças para conserto do veículo Sprinter de placa IVR 3235,
lotada na Secretaria de Saúde e Bem Estar.
Peças:
02 Un Amortecedor dianteiro;
01 Um Pastilhas de freio dianteira;
01 Um Pastilhas de freio traseira.
Vigência: Tavares, 30 de março de 2016
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$1.280,00(Um mil duzentos e oitenta
reais).

Fundamento Legal: De acordo com o Processo Licitatório, modalidade Carta Convite
de nº016/2016, para aquisição de peças. Processo Administrativo Nª155/2016 de
3/02/2016.
Contratado: ADRIANA LOPES PEREIRA
Contrato de Prestação de serviço nº079/2016
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com função quente e fria, controle
remoto e instalação completa, garantiam de 12 meses, para uso na sala de vacinas
conforme exigência da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde e na sala de recepção,
ambas no Posto de Saúde da Sede. Conforme relação abaixo:
Quant.
Descrição
Valor unit. Valor total
02
Aparelho de ar condicionado quente e frio 1.900,00
3.800,00
c/9000 BTUS 220v.

Total
3.800,00
Vigência: Tavares, 30 de março de 2016.
Valor total: O valor do presente contrato é de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos e reais).
Fundamento Legal: De acordo o procedimento licitatório nº 015/2016, realizado na data de
08/03/2016. Onde tornou-se vencedora de alguns itens. Processo administrativo nº059/2016 de
13/01/2016.

Contratado: RECOM SOLUÇÃO COMERCIAL LTDA ME
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Contrato de Prestação de serviço nº080/2016
Objeto: Aquisição de um trator cortador de grama a gasolina potência 14 HPS, motor 14 MTD
420cc 4 tempos, com partida elétrica, tanque de combustível com capacidade para 05 litros para
uso nas limpeza de pátio das Escolas Municipais.
Vigência: Tavares, 30 de março de 2016.
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$9.427,95(Nove mil quatrocentos e vinte
e sete Reais com noventa e cinco centavos).

Fundamento Legal: De acordo o procedimento licitatório nº 012/2016, realizado na data de
03/03/2016. Onde tornou-se vencedora do certame. Processo administrativo nº017/2016 de 11/01/2016.
Contratado: AGILDO NAZARETHE MACHADO
Contrato de Prestação de serviço nº081/2016
Objeto: Aquisição de material de expediente para uso nos atendimentos básicos em
saúde.
Vigência: Tavares, 31 de março de 2016
Valor total: O valor total do presente contrato é de R$3.594,70(Três Mil quinhentos e
noventa e quatro reais com setenta centavos).
Fundamento Legal: De acordo com o processo licitatório n.º010/2016, realizado na
data de 24/02/2016, onde tornou-se vencedora do certame para fornecimento de
materiais de expediente. Processo administrativo nº133/2016 de 27/02/2016.
Contratado: LIVRARIA CERVO LTDA,
Contrato de Prestação de serviço nº082/2016
Objeto: O objeto do presente Contrato tem por finalidade a aquisição de cota de exames
laboratoriais, a serem disponibilizados aos pacientes da rede básica de saúde, junto ao
Laboratório Mostardas, o qual é detentor da cota disponibilizada pelo SUS ao município.
Vigência: O presente contrato terá início em 14/03/2016 e término ao concluir a cota
suplementar.
Valor total: O CONTRATADO receberá pelos serviços prestados a importância de
R$7.00,000 (Sete mil reais).
Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório de acordo com o art. 24,
Inc. IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº127/2016 de
27/01/2016.
Contratado: LABORATÓRIO MOSTARDAS LTDA,

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
COLETA E TRANSPORTE FINAL DE LIXO DOMÉSTICO N.º02/2015.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do
contrato original, pelo período de 01/01/2016 à 31/12/2016.
CLAUSULA SEGUNDA: DOS VALORES
Os valores a serem pagos a contratada sofrem reajuste baseado no IGPM,
conforme parecer jurídico e planilha de reajuste em anexo, ficando então o valor mensal
de R$35.983,33 (trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais com trinta
e três centavos, sendo assim o valor anual passa para R$431.799,96(quatrocentos e
trinta e um mil, setecentos e noventa e nove reais com noventa e seis centavos.
As demais cláusulas seguem inalteradas.
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N.º198/2014
CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original sofrerá aditivo de valor no percentual de 25%.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO
N.º137/2011.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por finalidade acrescentar ao contrato
original, o valor de correção do IGP-DI(FGV).
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Termo Aditivo tem por finalidade, prorrogar o contrato
original pelo período de 01 de janeiro de 2016 a 24 de agosto de 2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º198/2014
CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original será prorrogado pelo período de
01(um) ano, iniciando em 01/01/2016 à 31/12/2016.
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº242/2013.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por finalidade acrescentar ao
contrato original, valor de R$11.760,00(onze mil, setecentos e sessenta reais), referente aos
meses de Janeiro à Dezembro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
JURÍDICO N.º003/2013.
O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato original,
pelo período de 12(doze) meses, com início em 02/01/2014.

