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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 523/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI 

O MUNICIPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA PROJELUX PROJETOS 

ELÉTRICOS LTDA. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.862.397/0001-09, com 

sede na Av. Sílvio Sanson, 1135, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal 

em Exercício, Sr. ADALBERTO JOÃO BASTIAN, brasileiro, residente e 

domiciliado em Guaporé-RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa PROJELUX PROJETOS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob nº. 01.443.367/0001-42, registrada no CREA sob nº 1108-94, estabelecida na Av. 

Placidina de Araujo, nº. 916, bairro Centro, na cidade de Nova Prata, CEP: 95.320-000, 

telefone: (54) 3242-1484, e-mail: projetos@projelux.com.br, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, acordam celebrar a presente Contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente contrato é celebrado com fundamento no artigo 24, Inciso I c/c artigo 23, 

Inciso I, Letra “a”, da Lei Federal 8.666/93, e conforme Processo de Dispensa de 

Licitação por Limite nº 378/2019, Processo nº. 760/2019 e justificativa da Secretaria 

Municipal de Turismo, Cultura e Esportes.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.  A CONTRATADA se obriga a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COMPLETO E PROJETO DE 

ENTRADA DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO, PARA EXECUÇÃO DA 5ª ETAPA, 

LOCALIZADO NA RUA DO NASCENTE, Nº. 1350, MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS. 

 

1.2.  O projeto deverá contemplar os produtos relacionados na proposta apresentada pela 

empresa, desde já vinculada ao presente contrato. 

 

1.3. Os serviços deverão ser prestados sob a responsabilidade técnica de Profissional, 

devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

 

1.4. A CONTRATADA se responsabiliza pela emissão e quitação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica-ART, referente ao projeto e orçamento de todos os serviços, a 

qual deverá acompanhar o projeto. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

2.1.  A vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada desde 

que devidamente justificada, em decorrência de caso fortuito ou força maior. 

 

2.2. O prazo para a execução dos serviços será de até 30 (trinta) dias a contar da 

data de emissão da Ordem de Início de Serviços, podendo ser prorrogado desde que 

devidamente justificado. 

 

2.3. A CONTRATADA deverá entregar 03 (três) cópias impressas das pranchas dos 

projetos e dos demais documentos complementares do projeto e 01 (uma) cópia digital do 

arquivo em sistema Auto Cad, a partir do levantamento efetuado no local, compostos de: 

• Plantas baixas; 

• Orçamentos de custo separando valor dos materiais e mão de obra; 

• Memorial Descritivo; 

• Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (projeto, orçamento e memorial); 

• Demais dados para encaminhamento à RGE para aprovação. 

 

2.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da 

assinatura do presente contrato. 

 

2.5. Apresentar, durante toda a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente 

contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Preço e Forma de Pagamento 

3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 4.350,00 (quatro 

mil, trezentos e cinquenta reais), mediante a apresentação da nota fiscal 

correspondente aos serviços prestados e recebimento dos mesmos pela Secretária 

Municipal de Turismo, Cultura e Esportes. 

 

3.1.1. O pagamento será efetuado à vista, em até 30 dias uteis após a entrega e conferencia e 

liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante depósito na seguinte conta bancária da 

CONTRATADA: 

* Banco: Brasil 

* Agência: 409-x 

* Conta: 41947 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1.  Os profissionais deverão apresentar-se no local de trabalho devidamente identificados 

com crachás da empresa. Na execução dos serviços deverão ser utilizados profissionais 

rigorosamente selecionados e com treinamento específico para o desempenho de suas 

atividades, devendo ser observadas as qualidades de polidez, discrição, aparência e trato para 

lidar com o público. 

 

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar profissionais habilitados, responsabilizando-se 

em ressarcir quaisquer prejuízos ou danos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a causar, 

no desempenho das funções. 

 

4.3. A CONTRATADA deverá fornecer às suas expensas, equipamentos de segurança do 

trabalho, uniformes e crachás de identificação dos prestadores de serviços, bem como 

alimentação quando necessário, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e 

materiais a terceiros e seguro do pessoal utilizado no serviço, contra riscos de acidente de 

trabalho e o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias impostas ao 

empregador, sem quaisquer ônus por parte do Município de Guaporé. 

 

4.4. Poderá ser solicitado, a qualquer tempo, a substituição do prestador de serviço indicado 

pela CONTRATADA, caso este não esteja desempenhando ou correspondendo nas funções 

determinadas. 

 

4.5. A CONTRATADA, deverá apresentar à Secretária Municipal de Coordenação, 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico a relação dos profissionais que serão 

disponibilizados para atendimento ao objeto do contrato. 

 

4.6. A CONTRATADA se responsabiliza civil e criminalmente pela execução dos 

trabalhos, objeto deste contrato, bem como pela qualidade do trabalho realizado, pelas 

obrigações legais com seus prepostos e empregados e, por eles responde em todas as 

instâncias, quer administrativas ou judiciais. 

 

4.7. A tolerância de qualquer das partes, relativamente a infrações cometidas contra 

disposições deste Contrato, não exime o infrator de ver exigido a qualquer tempo seu 

cumprimento integral. 

 

4.8. É expressamente vedada a sub-contratação dos serviços, do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE 

5.1. Arcar com os compromissos financeiros de acordo com o estabelecido. 

 

5.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.  
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5.3. A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE, em nada restringem as 

responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA, no que concerne ao objeto 

deste contrato.  

 

5.4. Os serviços, objeto do presente contrato serão fiscalizados pela Secretaria 

Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico,  através do 

Secretário  Municipal (Titular da Pasta) ou pessoa designada por ele, que verificará a 

qualidade dos serviços prestados e rejeitará os que não satisfazerem as especificações  

técnicas contidas neste instrumento e Legislação específica, responsabilizando-se a 

CONTRATADA pela execução correta, no menor prazo possível, a critério da 

sobredita fiscalização. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cindo por 

cento) do valor do contrato, conforme prevê o artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1. Constituem motivos para rescisão contratual os procedimentos descritos no artigo 78, 

79 e 81 da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, pertinentes a este tipo de instrumento 

contratual, ficando esta carta-contrato vinculada a todos os termos da referida Lei. O 

CONTRATANTE se adjudica nos direitos previstos no artigo 80 da mesma Lei, das quais 

destacam-se: 

a) advertência; 

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por atraso injustificado na 

execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias. Não tendo a empresa se 

manifestado no período, após o prazo será considerado inexecução contratual; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução parcial 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Não tendo a empresa se manifestado no período, após o prazo será considerado inexecução 

contratual; 

d) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

7.2.  Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  
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7.3.  A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os 

previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

7.4. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da CONTRATADA; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências.  

 

7.5. São motivos para rescisão contratual os previstos nos artigos 78, 79 e 81 da Lei nº 

8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94, no que este Contrato pertine, ficando a citada vinculada 

a todos os termos da referida Lei, facultando-se ao CONTRATANTE à aplicação das medidas 

previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal. 

 

7.5.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato independente de 

interpelação ou procedimento judicial, conforme dispositivos dos artigos 78 e 79 da Lei 

nº 8.666/93: 

 a- no caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do 

contrato; 

 b- se a CONTRATADA transferir o contrato, sua execução no todo 

ou em parte sem prévia  autorização do CONTRATANTE; 

 

7.6.                Fica ao encargo da CONTRATADA, todo ônus decorrente de 

responsabilização contratual, em relação a terceiros, quer seja na área trabalhista, 

previdenciária, bem como quaisquer outras obrigações de natureza cível porventura advierem. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. A presente despesa será sustentada pela seguinte dotação orçamentária:           

08.06 – 1.022 – Construção do Ginásio Multiuso 

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento – 2280 

Recurso: 01 – Recurso Livre – Administração Direta 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica eleito o foro da comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e fielmente 

cumpri-lo. 
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E, por estarem como justas e contratadas em todas as cláusulas acima, assinam o 

presente instrumento, juntamente com duas testemunhas, o qual fora confeccionado em 

05 (cinco) vias para os devidos fins legais. 

 

  Guaporé, 07 de junho de 2019. 

 

 

 

PROJELUX PROJETOS ELÉTRICOS LTDA ADALBERTO JOÃO BASTIAN 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 
 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 

 

_______________________ 
 

 


