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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3909 
24 DE MAIO DE 2017. 

Autoriza o Município de Tupanciretã a firmar convênio de 
cooperação com a Fundação Vale do Taquari de 
Educação e Desenvolvimento Social - FUVATES. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação com Fundação 
Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social - FUVATES, com a finalidade de possibilitar 
a realização de ensaios microbiológicos e físico-químicos em água e alimentos para empresas 
localizadas no Município, atendendo a demando do SIM - Sistema de Inspeção Municipal. 

Parágrafo Único - Os termos do convênio autorizado no caput deste artigo estão previstos no 
ANEXO I desta lei 

Art. 2°. O Convênio terá duração de 6 (seis) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
renovado ou revogado de acordo com interesse de ambas as partes. 

Art. 3°. O presente convênio não acarretará em despesas ao Município e os custos com realização 
de ensaios microbiológicos e físico-químicos serão suportados pelas empresas que aderirem ao 
convênio na forma do ANEXO II desta Lei. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 24 (vinte e quatro) dia do mês de maio de 
2017 

Carlos Augusto Brilm de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

ANEXO I 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 002/2017 

Convênio de Cooperação que entre si celebram entre si o 
Município de Tupanciretã e a Fundação Vale do Taquari de 
Educação e Desenvolvimento Social - FUVATES. 

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob 
o n.° 88.227.764/0001-65, com sede na cidade de Tupanciretã - RS, Rio Grande do Sul, situada na 
Rua Expedicionário João Moreira Alberto n° 181, centro, CEP 98170-000, doravante denominada 
simplesmente de MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto 
Brum de Souza, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n.° 1015187477, CPF n.° 392.475.380-
68, e a FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 

FUVATES, mantenedora do Centro Universitário UNIVATES. com  sede na rua Avelino Tallini. 171, 
bairro Universitário. na  cidade de Lajeado-RS. inscrita no CNPJ sob n° 04.008.342/0001-09, 
representada pelo Gerente Administrativo do Laboratório Unianálises, Sr. Jeferson Bottoni, doravante 
denominada de UNIVATES, em conformidade com a Lei Municipal n° 3.909/2017 e nos termos do art. 
116 da Lei Federal n° 8.666/93, celebram entre si o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo visa a conjugar esforços entre a UNIVATES, por meio de 
seu Laboratório UNIANÁLISES, e o MUNICÍPIO para a realização de ensaios microbiológicos e 
físico-químicos em água e alimentos para empresas localizadas no MUNICÍPIO, atendendo a 
demanda do SIM - Sistema de Inspeção Municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A UNIVATES realizará os ensaios para o MUNICÍPIO e para as empresas 
que aderirem ao presente Convênio, conforme cronograma definido pelas partes, e com o preço de 
tabela vigente para os mesmos. 

Parágrafo Primeiro: Para adesão ao presente Convênio, as empresas interessadas deverão 
preencher e assinar o formulário em anexo. 

Parágrafo Segundo: O pagamento dos ensaios será efetuado pelas empresas. por meio de boleto 
bancário vencível no dia 20 (vinte) de cada mês. cujo valor será correspondente à soma dos ensaios 
executados no mês anterior ao do vencimento. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de falta de pagamento até a data do vencimento, o valor será 
acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do boleto, além de juros de 1% ao 
mês, desde o dia do vencimento da obrigação até a data de sua efetiva quitação, e os serviços 
restantes ficarão suspensos até o efetivo pagamento da parcela. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A UNIVATES tem o compromisso de oferecer os serviços analíticos, 
mediante critérios técnicos reconhecidos. garantindo a qualidade e o sigilo dos serviços prestados. 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

CLÁUSULA QUARTA - O presente convênio terá validade por prazo indeterminado, podendo ser 
rescindido de imediato, a qualquer tempo, mediante aviso prévio escrito, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, por iniciativa de qualquer das partes, sem necessidade de motivação e sem que 
caiba qualquer indenização nesta última hipótese. 

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã para dirimir eventuais dúvidas 
que possam surgir na execução do presente instrumento particular 

E. ao final, estando às partes celebrantes de acordo com as cláusulas e condições constantes do 
presente Convênio de Cooperação, assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que dele surtam os jurídicos e legais efeitos 
a que se destina. 

Tupanciretã, em 24 de maio de 2017 .  

Carlos Au to Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Jeferson Bottoni 
UNIVATES 

Testemunhas: 
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Procuradoria Jurídica 

ANEXO II  
TERMO DE ADESÃO 

EMPRESA: 
Nome 

Sede 

CNPJ n° 

A EMPRESA adere ao Termo de Convênio abaixo identificado: 

Convenente Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social 3  
FUVATES, mantenedora do Centro Universitário UNIVATES, inscrita no 
CNPJ sob n° 04.008.342/0001-09, e 

Município 
	

Município de Tupanciretã 

CNPJ 
	

88.227.764/0001-65 

Objeto 
	

Conjugar esforços entre a UNIVATES, por meio de seu Laboratório 
UNIANÁLISES, e o MUNICIPIO para a realização de ensaios 
microbiológicos e físico-químicos em água e alimentos para empresas 
localizadas no MUNICIPIO atendendo a demanda do SIM — Sistema de 
Inspeção Municipal. 

Através do presente termo a EMPRESA declara que recebeu cópia do Convênio firmado 
entre o MUNICÍPIO e a UNIVATES, concordando com todas as suas condições, bem como 
ficam cientes que: 

a) O pagamento dos ensaios será efetuado pelas empresas, por meio de boleto bancário 
vencível no dia 20 (vinte) de cada mês, cujo valor será correspondente à soma dos ensaios 
executados no mês anterior ao do vencimento. 

b) No caso de falta de pagamento até a data do vencimento, o valor será acrescido de multa 
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do boleto, além de juros de 1% ao mês, 
desde o dia do vencimento da obrigação até a data de sua efetiva quitação, e os serviços 
restantes ficarão suspensos até o efetivo pagamento da parcela. 

Tupanciretã, 24 de maio de 2017. 

MUNICIPIO 	 EMPRESA UNIVATES 

Testemunhas: 

1. 	  

Nome: 

 

2.  

 

 

Nome: 
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