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CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº ....../2016 
 

Processo nº: 010/2016 
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 
Objeto: Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização em ruas da cidade. 
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n° 002/2016 
 
 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato, para execução em 
Regime de Empreitada Global de Obras de Pavimentação Poliédrica, Drenagem Pluvial 
e Sinalização Vertical em ruas da cidade, com recursos da União , por intermédio do 
Ministério das Cidades, com repasse através da Caixa Econômica Federal e 
contrapartida do Município, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS 
VALOS/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Rubert, nº900, e 
inscrito no CNPJ sob o nº 89.708.051/0001-86, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr.: ADAIR 
TOLEDO, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 272.545.930-34, residente 
nesta Cidade e, de outro lado a empresa 
................................................................................., pessoa jurídica de direito privado, 
com endereço comercial na .............................., nº .........................., na cidade de 
........................................., CNPJ nº ............................................., doravante denominado 
CONTRATADA, representada neste ato por seu ......................, o Sr. 
............................................., ......................., ................................., .........................., 
inscrito no CPF sob o nº .................., residente e domiciliado na .........................., as 
parte acima qualificadas ajustam entre si por este instrumento de Contrato que reger se 
a pelo que determina a lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme a 
licitação modalidade de Tomada de Preços nº 002/2016 e legislação pertinente, 
mediante as seguintes Cláusulas e Condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto – A CONTRATADA, obriga-se na forma do 
estabelecido no Edital da licitação e demais anexos, bem como de acordo com a 
proposta apresentada, para execução das obras, objeto do Programa de Ações Relativas 
ao Planejamento Urbano, com recursos da União Federal através do MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, com repasse através da Caixa Econômica Federal e contrapartida do 
Município, conforme Processo nº 1016.459-66/2014, compreendendo: Fornecimento dos 
materiais, serviços de mão de obra e equipamentos necessários para a execução em 
regime de empreitada global. O tipo e a qualidade dos materiais a serem empregados, 
assim como os detalhes das obras deverão obedecer rigorosamente os projetos e 
memorial descritivo específicos do programa e cronograma físico da execução da obra, 
conforme integrantes da licitação a seguir discriminados: 
 
1 – PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA FACCO, compreendendo: 
1.1-Serviços Iniciais. 
1.2-Assentamento. 
1.3-Regularização dos Passeios Públicos. 
1.4-Sinalização Vertical. 
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2 – PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUBIN, compreendendo: 
2.1-Serviços Iniciais. 
2.2-Assentamento. 
2.3-Regularização dos Passeios Públicos. 
2.4-Sinalização Vertical. 
 
3 – PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MUNDO NOVO, compreendendo: 
3.1-Serviços Iniciais. 
3.2-Assentamento. 
3.3-Regularização dos Passeios Públicos. 
3.4-Drenagem Pluvial. 
3.5-Sinalização Vertical. 
 
4 – PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA SCHAFER, compreendendo: 
4.1-Serviços Iniciais. 
4.2-Assentamento. 
4.3-Regularização dos Passeios Públicos. 
4.4-Drenagem Pluvial. 
4.5-Sinalização Vertical. 
 
OBS.: As obras acima, deverão obedecer rigorosamente os respectivos projetos e 
memorial descritivo, anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço – O CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, 
pela execução das obras ora contratadas, constantes da Cláusula do Objeto, o valor de 
R$ ................. (.....................................................), considerado pelas partes como 
completo e suficiente para a execução do objeto contratado, bem como de todas as 
obrigações decorrentes de sua execução. 

Parágrafo Único- No valor global acima a importância de R$....... (...) é 
referente aos serviços de mão de obras, de acordo com o orçamento quantitativo 
apresentado. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – Do Pagamento: 

a) Os pagamentos serão de conformidade com o cronograma físico-financeiro, 
mediante emissão do boletim medição e após vistoria e liberação por parte do agente 
financeiro e mediante o crédito dos recurso por parte do MCID.  

b) As últimas faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, somente 
serão pagas após a emissão do Termo de Aceitação e recebimento das obras. 

c) À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o 
desconto da Duplicata emitida através de rede bancaria ou com terceiros permitindo-se, 
tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

d) A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de 
seus eventuais reforços, importância que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela 
CONTRATADA por força deste Contrato. 
 

e) No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas 
e demais exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada 
a reter o pagamento em sua integralidade até que sejam processadas as alterações e 
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retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista Cláusula de 
rescisão. 

f) Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações 
monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste. 

g) Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os itens 
que compõem o edital que estiverem efetivamente executados e finalizados, não sendo 
considerados para medição e pagamento os materiais existentes no local da obra para 
uso futuro, mesmo que na própria obra. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo – O prazo de execução da obra objeto do presente 
Contrato é de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de expedição da ordem de início 
da mesma, podendo ser renovado se a administração assim desejar, caso haja 
necessidade de modificação do cronograma de Desempenho ou Físico-Financeiro. A 
licitante vencedora deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica de 
Execução (ART/CREA), em nome do responsável técnico da Contratada. 
  
CLÁUSULA QUINTA – Das Dotações – As despesas decorrentes deste Instrumento 
serão empenhadas às custa da Dotação Orçamentária PAVIMENTAÇÃO E 
CALÇAMENTO /15.451.00402.1.027/OBRAS E INSTALAÇÕES/4.4.90.51, da 
Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 
 
    Origem dos Recursos: União Federal, por intermédio do 
Ministério das Cidades, com repasse através da Caixa Econômica Federal e 
contrapartida do Município. 
     
CLÁUSULA SEXTA: 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar as vistorias fiscalização e respectiva medição, com vista à liberação dos 
recursos de acordo com a execução do objeto. 

b) Efetuar a transferência financeira. 
c) Dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do 
objeto deste Contrato e, conseqüentemente responde, civil e criminalmente, por 
todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta e indiretamente a 
provocar ou causar para CONTRATANTE, ou para terceiros. 

b) A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e seus 
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação Trabalhista, 
Previdência Social, Seguro de Acidente do Trabalho ou quaisquer outros encargos 
previsto em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do 
Trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria 3.214, de 08-07-78, do 
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a 
aplicação de multas por parte a CONTRATANTE ou rescisão Contratual com a 
aplicação das sanções cabíveis. 

c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus 
empregados na data determinada pela legislação em vigor. 
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d) Cumprir e faze cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho. 

e) Apresenta durante toda a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente licitação em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas 
de Débitos Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho DTF. 

f) Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução(ART/CREA), em nome do 
responsável técnico da CONTRATADA; 

g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 
execução do presente contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas espessa, no total ou 
em partes, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, 
resultantes da execução. 

i) Sinalizar as obras nas vias urbanas de forma a garantir a segurança de veículos e 
pedestres, bem como responsabilizar-se pela interrupção das vias de forma a 
reguardar a danificação das mesmas por vândalos e, na sua ocorrência a 
recuperação das mesma será a cargo da CONTRATADA. 

j) Não existirá qualquer vinculo Contratual entre eventuais subcontratadas e a 
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo Cumprimento deste 
Contrato será sempre a CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Fiscalização – A fiscalização das obras estará a cargo do 
CONTRATANTE, através do Arqº e Urbanista o Sr.: GABRIEL COUTINHO FACCO, 
inscrito no CAU/RS sob o nº A95944-8, cabendo ao mesmo que se faça cumprir o que 
contém o presente contrato e seus anexos. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata esta cláusula não excluí, nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na sua ocorrência não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE,  
que exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e qualidade dos materiais e 
serviços, ficando a CONTRATADA sujeita à fiscalização do CONTRATANTE, que a 
qualquer momento, terá poderes de interferir no andamento dos serviços, fazer a análise 
dos materiais, os quais devem ser de primeira qualidade, usada com a aplicação da 
melhor técnica, reservando-se ainda, o direito de recusar o recebimento dos serviços, 
caso não estiverem de acordo com os padrões técnicos especificados e exigidos pelo 
projeto. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Da Transferência do Contrato - A CONTRATADA não poderá 
transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços 
relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado por 
escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 
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CLÁUSULA NONA – Da Inexecução: Pela inexecução total ou parcial do contrato, o 
órgão ou entidade promotora de licitação poderá garantida prévia defesa, aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

§ 1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 8.7 do edital, poderão 
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 2º. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.7 do edital é da alçada da 
autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

§ 3º. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia 
de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem 
justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 

§ 4. - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste, quando 
a licitante vencedora: 
I - Recusar-se injustificadamente a assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, estando sua proposta 
dentro do prazo de validade; 
II – Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
IIII - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 
autorização da contratante; 
IV - Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as 
suas expensas; 
V - Desatender às determinações da fiscalização; 
VI - Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração cometida; 
VII - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 
VIII - Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado. 
 

§ 5. - O atraso injustificado na execução do serviço, que exceder ao prazo fixado, 
sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à 
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá 
sobre o valor global do ajuste, na seguinte conformidade: 
 
I - atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso; 
II - atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso; 
III - atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso; 
IV - atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso. 
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§ 6º. - As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 8.7, do edital poderão 
também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos 
pela Lei n°. 8666 de 21 de junho de l993. 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 

§ 7º. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 
de mora, normatizada pelo Decreto Municipal N° 383/2007, fixada na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato. 

 
§ 8º. A multa será descontada da garantia contratual, ou dos pagamentos do 

respectivo contrato, ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão: A ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas nos  Art. 77 e seguintes da Lei nº. 8.666/93 enseja a rescisão administrativa do 
contrato. 

§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

 
§ 2º Os casos de rescisão contratual administrativa ou consensual serão 

precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 
 
§ 3º A rescisão determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93 acarreta as 
conseqüências previstas nos incisos II, III e IV do Art. 87 da mesma Lei, sem prejuízo 
das demais sanções previstas; 

 
§ 4º Nos casos em que reste totalmente demonstrado que o não-recebimento do 

serviço contratado por parte da Administração acarrete prejuízo ainda maior ao Órgão, 
estando a CONTRATADA incidindo em inexecução, poderá a autoridade competente, 
excepcionalmente, desde que circunstanciado e fundamentado, deixar de aplicar a 
rescisão contratual, sem prejuízo dos demais instrumentos legais que assegurem o 
estrito cumprimento dos termos contratuais; 

 
§ 5º Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Administração 

utilizar as prerrogativas previstas na Lei nº 8.666/93, Art. 24, inciso XI, ou promover nova 
licitação; 

 
§ 6º Constituem ainda, motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a não 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início do serviço; 
V - a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
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VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no 
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do subitem 
9.6 do edital; 
IX - a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência 
civil da empresa licitante ou de seus sócios-diretores; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
XII - o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizam a insolvência da CONTRATADA; 
XIII - razões de interesse do serviço público; 
XIV - a supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato, além do limite permitido neste Edital; 
XV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 
superior de 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou pública; 
XVI - o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, 
decorrentes de serviços, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra. 
XVII - a não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para 
execução do serviço, nos prazos contratuais; 
XVIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva de execução do contrato. 
 
 § 7º - À empresa CONTRATADA é vedado sub empreitar a obra, no todo ou em 
parte. 
 

§ 8º - Caso a proponente vencedora da licitação, não execute total ou 
parcialmente quaisquer itens ou serviços previstos, a contratante reserva-se o direito de 
executá-los, diretamente ou através de terceiros, hipótese em que aquela empresa ou 
cooperativa responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou cauções e/ou 
pagamentos direto a contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Do Recebimento do Objeto – Executado o contrato, 
o seu objeto será recebido: 

a) O objeto contratual será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização designado na Cláusula Sétima, mediante Termo 
Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias 
contados da data de comunicação escrita de seu término.  

b) Durante o período de trinta dias da data de expedição do termo supra, a obra 
ficará sob observação de molde a se verificar o cumprimento das exigências 
construtivas. 
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c) Esgotado o prazo previsto na Cláusula anterior e uma vez restando comprovada a 
adequação do objeto aos termos Contratuais, a obra será recebida definitivamente 
por servidor ou comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Termo 
Circunstanciado assinado pelas partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Garantia Técnica e Reparações: 
 

a) Após o recebimento do objeto Contratual por parte da CONTRATANTE, a 
empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 36 (trinta e 
seis) meses, por quaisquer defeitos, ainda que resultante dos materiais 
empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, 
às suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias 
para o perfeito cumprimento do Contratado. 

b) Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições nos prazos que 
lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá 
mandar executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe 
os respectivos encargos. 

c) A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco (05) anos contados a partir 
do recebimento da obra a reparar às suas custas, qualquer defeito, quando 
decorrer de falha técnica devidamente comprovado na execução dos serviços, 
sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme 
preceitua o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, a pintura, por três (03) anos, 
salvo pelo mau uso, comprovado, das instalações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Natureza Jurídica – Este Contrato reger-se-á 
pelas normas previstas na Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 
Federal nº8.883, de 08 de junho de 1994 e, no que couber a legislação aplicável. 
Ficando desde já eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta/RS, para solucionar todas as 
questões oriundas deste ajuste, quando não resolvidas por via administrativa, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Das Disposições Gerais: 
 

a) a Empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços tão logo seja assinada a 
Ordem de Serviço decorrente deste Contrato, obrigando-se a providenciar 
imediatamente o respectivo Alvará junto ao Município. 

b) A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer 
tempo a execução dos serviços Contratados mediante o pagamento único e 
exclusivo daqueles já executados. 

c) A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer 
serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados 
inadequados pela fiscalização. 
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d) A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e seus 
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação Trabalhista, 
Previdência Social, Seguro de Acidente do Trabalho ou quaisquer outros encargos 
previsto em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do 
Trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria 3.214, de 08-07-78, do 
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a 
aplicação de multas por parte a CONTRATANTE ou rescisão Contratual com a 
aplicação das sanções cabíveis. 

e) Caso a CONTRATADA tenha sua sede em outro município a mesma terá o prazo 
máximo 15 (quinze) dias contados da assinatura do Contrato, para instalação no 
local da obra de apoio necessário para a boa execução da obra. 

f) O presente contrato encontra-se vinculado ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 
002/2016 e seus anexos, inclusive a proposta da CONTRATADA, assim como as 
demais disposições reguladoras da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

  
E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, lavrou-se o 

presente Instrumento em três vias de igual teor e forma e uma só finalidade, que após 
lido, conferido e achado conforme o estabelecido, é assinado pelas partes, juntamente 
com duas testemunhas. 

FORTALEZA DOS VALOS, ..... de maio de 2016. 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS:                                       MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS 

                                                                         ADAIR TOLEDO 
                                                                     - Prefeito Municipal - 
                                                                         CONTRATANTE 

............................................................ 
 
 

......................................                     ...................................................................... 
                                                                       - ........................... -  
                                                 .................................................. 
                                                           CONTRATADA 

                                                                                                                     
 

 


