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ORDEM DE INÍCIO 

 

MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS/RS, inscrito no CNPJ 87.613.584/0001-

59, representado pelo Prefeito Municipal, autoriza a empresa 

CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 

00.850.419/0001-32, com sede na Avenida Farroupilha, nº 865, 

Bairro Centro, cidade Vila Maria/RS, CEP: 99.155-000, 

representada pelo Sr. Douglas Matt, inserto no CPF sob o nº 

019.990.750-13, nos termos do contrato administrativo nº 

89/2022 celebrado entre as partes, de acordo com o Processo 

Licitatório nº. 75/2022 – Tomada de Preços nº 04/2022, a dar 

início na obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FREI ALEIXO, 

de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro, plantas técnicas, termo de 

convênio FPE n.º 2021/3947, conforme processo n.º 21/2600-

0000590-9, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por 

intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Metropolitano, e o Município de Ibiraiaras e o edital de 

licitação supra mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da data da assinatura da presente ordem de início. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar ART de execução do responsável 

técnico e o respectivo registro (matrícula) junto à Secretaria 

da Receita Federal/INSS, para poder iniciar a obra. 

 

A CONTRATADA fica desde já notificada para que no prazo de até 

10 dias, após o recebimento da presente ordem de início, fixe 

no local em que será construída esta obra, placa de 

identificação da obra, nos moldes do padrão exigido pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tanto tamanho, cores 

e dizeres e na forma do item “2.5” do Edital da Tomada de 

Preços nº 04/2022. 

 

 

Município de Ibiraiaras/RS, confeccionado em 09 de junho de 

2022. 

 

 

 

DOUGLAS ROSSONI 

Prefeito Municipal 
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