
 

 

CONTRATO Nº 089/2016 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 

DISPENSA   Nº 59/2016 

 

                    Contrato celebrado entre o Município de SÃO MARTINHO/RS, Pessoa 

Jurídica de direito público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.613.097/0001-96, com sede 

administrativa na Prefeitura Municipal, sito à Rua Osvaldo de Souza, 124, representado neste 

ato representado pela Prefeita Municipal de São Martinho, Senhora ARACI ZELIA 

KOLLING IRBER, brasileira, casada, Agente Política(o), residente e domiciliado, com 

endereço na Av. Getulio Vargas, 517, nesta cidade de São Martinho/RS, portador do CPF n° 

381.044.900-87 e Carteira de Identidade nº4025856042 SSP/RS, denominado 

CONTRATANTE e LOJAS HOLZ LTDA doravante identificado simplesmente por 

CONTRATADO ajustam entre si o presente contrato de material imobiliário para a secretaria 

da saúde, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente aceitam, ratificam e 

outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 

 

                    CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui o objeto do presente 

Contrato, o fornecimento de material permanente  e mobiliário  objeto da Licitação Dispensada 

059/2016, nos itens 01,02 do Município de São Martinho/RS. 

                      

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O valor a ser pago pelo contratante 

pelo material de construção é de R$ 900,00 (novecentos reais).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: O presente contrato tem início no 

momento  da sua assinatura prazo de execução de 30 dias. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: O CONTRATANTE fará o 

pagamento do valor ajustado conforme a disponibilidade de caixa do municipio, após 

devidamente empenhado pelo Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, 

junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal ou mesmo por remessa bancária, em favor do 

CONTRATADO. 

 

                    CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: O 

contratante se compromete a fornecer ao Contratado subsídios, objetivando a realização do 

referido contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este Contrato se 

faz sob dotações orçamentárias vigentes, com as seguintes Classificações Funcionais 

Programáticas:  

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 

1127  – PMAQ – Piso melhoria atendimento qualificação 

44 90 52 .00 – Equipamento e Material Permanente 

 

  

 

                    CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS: O atraso não 

justificado na obrigação assumida e, após notificação do CONTRATANTE da data para o 

início da entrega dos materiais, sujeitará o CONTRATADO à multa de 0,35% (zero vírgula 

trinta e cinco por cento), sobre cada dia que atrasar, sobre o valor total do Contrato. 

 

                    CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O CONTRATANTE poderá dar por 

Visto Assessoria Jurídica 

Em ______/______/_____. 

 

 
          Dr. Vanderlei Steiger 

OAB/RS 53.475 



 

 

rescindido o presente Contrato, administrativamente, independente de interpelação judicial nos 

seguintes casos: 

a) Razões de relevante interesse público a juízo do CONTRATANTE e legalmente 

justificado. 

b) Concordata, falência ou insolvência do CONTRATADO na forma da Lei. 

c) O não cumprimento de cláusulas contratuais.  

 

                    CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO: Em caso de inexecução total ou 

parcial do presente Contrato fica o mesmo rescindido de pleno direito, sem aviso, interpelação 

ou notificação, reservando-se ao CONTRATANTE o recebimento da multa prevista no 

contrato ( Art. 78 da Lei 8.666/93). 

 

                    CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: Fica eleito o FORO da Comarca de Santo 

Augusto para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato. 

 

Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente Contrato em quatro vias 

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

duas testemunhas, que a tudo foram presentes. 

 

 

                             SÃO MARTINHO – RS, 13 de setembro de 2016. 

 

 

 

               ARACI Z. K. IRBER                                  LOJAS HOLZ LTDA  

                Prefeita Municipal                     

                 

 

                                  

 Testemunhas: 

 

              _______________________________      _____________________________ 

                        Lidia Susane Patz    Jair Paulo Koerbes 

 

 


