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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 813/2019 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ/RS E A EMPRESA COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR 

LTDA 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, com sede na Av. Sílvio Sanson, 1135, na cidade 

de Guaporé-RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício, Sr. 

ADALBERTO JOÃO BASTIAN, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 

Município, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA, estabelecida 

na Avenida São Luiz, nº 1758, Sala 01, Bairro Herval, na cidade de Ijuí/RS, CEP 98.700-

000, telefone (55) 3332 5594 e e-mail: jacson@estruturar.eng.br; inscrita no CNPJ sob o 

nº 23.096.767/0001-61, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente Contrato que foi procedido da CARTA 

CONVITE nº 13/2019, PROCESSO nº 1114/2019, homologada em 03 de outubro de 

2019, subordinando-se as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem 

como das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO 

COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 

PARTICULAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAPORÉ/RS. 

 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNIT.  

(R$) 

VALOR 

TOTAL  

(R$) 

01 01 UN  

Projeto elétrico, com memorial e 

relação de materiais e valores, para 

instalação de 1 (uma) subestação de 

energia particular de 112,5 KVA 25 

KV, de acordo com as normas da 

concessionária de energia CPFL, para 

o Centro Municipal de Saúde.  

2.500,00 2.500,00 

mailto:jacson@estruturar.eng.br
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O projeto deve estar aprovado pela 

concessionária de energia. 

Valor total: R$ 2.500,00 

 

1.2. O projeto deverá ser entregue em meio eletrônico (AUTO CAD e PDF) e 03 cópias 

físicas aprovadas. A relação dos materiais necessários discriminando-os detalhadamente 

e a orçamentação (SINAPI) deverão ser entregues somente em meio eletrônico (EXCEL) 

 

1.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de pessoal 

técnico e habilitado para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para 

o Município. 

 

1.4. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes da 

execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua 

exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo 

aceitas alegações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais),          

conforme proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno 

conhecimento das partes, incluído todas as despesas, tributos e encargos para realização 

do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para o Município. 

 

2.1.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao objeto, 

conforme nota Fiscal, observado o preço cotado na proposta. 

 

2.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, à vista, em até 30 (trinta) 

dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, recebimento do serviço pela Secretaria 

Municipal de Saúde, através de depósito na seguinte conta bancária da CONTRATADA: 

 

• Banco:    Brasil 

• Agência: 5788-6 

• Conta:    53.944-9   

 

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
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2.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos 

pagamentos devidos pelo Município. 

 

2.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas 

por dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária.  

 

2.8. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos nos termos da 

legislação que regula a matéria. 

 

2.9. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

10.01 – 2.051 – Atendimento Básico à Saúde da População 

3.3.90.39.05.00.00 – Serviços técnicos profissionais – 3838 

RECURSO: 4500 - Custeio - Atenção Básica 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO 

 

3.1. A execução dar-se-á no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emissão da 

Ordem de Início de Serviços, após assinatura do respectivo contrato. 

 

3.1.1. É de responsabilidade da secretaria municipal a expedição da Ordem de Início de 

Serviços, bem como o controle do cumprimento de prazos contratuais. 

 

3.1.2. O projeto deverá ser entregue em meio eletrônico (AUTO CAD e PDF) e 03 cópias 

físicas aprovadas. A relação dos materiais necessários discriminando-os detalhadamente 

e a orçamentação (SINAPI) deverão ser entregues somente em meio eletrônico (EXCEL). 

 

3.2. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, 

referente à execução do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do 

contrato. 
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3.3. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, 

referente à execução do serviço por Engenheiro Elétrico. 

 

3.4. A prestação dos serviços terá fiscalização técnica realizada pela Secretaria Municipal 

de Coordenação e Planejamento através de servidor público habilitado e registrado no 

CREA RS ou no CFT RS. 

 

3.5. Não será aceito na execução, serviços nas quantidades e qualidade com descrição 

diferente daquela constante na proposta vencedora, bem como em desconformidade com 

os padrões estabelecidos no edital.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO 

 

4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 

posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições 

previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

 

4.4. O prazo de vigência do presente contrato é de até 120 (cento e vinte) dias, a contar 

da sua data de assinatura. 

 

4.5. A fiscalização do contrato será de responsabilidade do Secretário Municipal da 

Saúde, (Titular da pasta) ou pessoa por ele designada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1. DO CONTRATANTE: 

 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste Edital.  

 

5.1.2. Aplicar à contratada penalidade, quando for o caso. 
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5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato. 

 

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente. 

 

5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

5.1.6. Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de 

execução dos serviços. 

 

5.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

 

5.2. DA CONTRATADA: 

 

5.2.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no 

Projeto Básico constante no anexo do presente Edital. Caso esta obrigação não seja 

cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida 

no item 10 deste Edital. 

 

5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos. 

 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

 

5.2.4. Realizar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na 

proposta. 

 

5.2.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

5.2.6. Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como com seus 

funcionários, que por ventura venham a ocorrer durante a execução dos serviços, 

isentando o Município de Guaporé de quaisquer responsabilidades indenizatórias.  
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5.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais com seus prepostos e empregados 

resultante da execução do objeto contratual, e por eles responder em todas as instâncias 

administrativas ou judiciais. 

 

5.2.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Secretaria Municipal Solicitante. 

 

5.2.9. Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da contratada e 

identificar os funcionários (crachá e/ou uniforme) que executarão os serviços. 

 

5.2.10. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-

os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

5.2.11. Indicar o Preposto da CONTRATADA responsável pela gestão do contrato, bem 

como, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelos quais 

deseja receber as comunicações da Administração, devendo acusar, pelo mesmo meio de 

comunicação, o recebimento em até 01 (um) dia útil, após o recebimento da 

correspondência eletrônica enviada pela Administração. 

 

5.2.12. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, 

referente à execução do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do 

contrato. 

 

5.2.13. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, 

referente à execução do serviço por Engenheiro Elétrico. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o contratado às 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

 

a) Advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades, 

passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 
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b) multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, após este prazo, será considerado inexecução contratual; 

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

inexecução total injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pela inexecução 

parcial 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. 

 

6.2. As penalidades são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 

 

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

dos pagamentos devidos pela Administração.  

 

6.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, e “e” do item 6.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

6.5. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.6. 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. 

 

6.7. 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 recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da 

Contratada; 

c) em caso de transferência das obrigações assumidas, sem prévia e expressa 

autorização do Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 
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e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

6.8. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

6.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO 

 

7.1. A CONTRATADA somente poderá ceder parcialmente este contrato, mediante 

prévia e expressa autorização do Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

8.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 

Foro da Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes 

e as testemunhas abaixo em 05 (cinco) vias de igual teor. 

 

 

                                                                  Município de Guaporé, 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA ADALBERTO JOÃO BASTIAN 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS 60.518 
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PROJETO BÁSICO 

 

PROJETO ELÉTRICO, COM MEMORIAL E RELAÇÃO DE MATERIAIS E 

VALORES, PARA INSTALAÇÃO DE 1 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 

PARTICULAR DE 112,5 KVA 25 KV 

 

1. DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de elaboração de projeto elétrico completo para instalação de 1 

(uma) subestação de 112,5 KVA 25KV, medição indireta, com transformador suspenso 

em poste, de acordo com GED específico da concessionária de energia CPFL (RGE) 

atendendo a NBR 14039, a NBR 5410/2008, a NR-10 e outras pertinentes, com cálculos 

técnicos, memorial, descrição completa dos materiais e plantas baixas em formato A1. 

O projeto deve ser entregue já com a aprovação da concessionária de energia. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. A prestação dos serviços compreende a elaboração de projeto elétrico 

completo, atendendo a NBR 14039, a NBR 5410/2008, a NR-10 e outras pertinentes, com 

cálculos técnicos, memorial, descrição completa dos materiais e plantas baixas em 

formato A1. 

2.2. O projeto deverá ser entregue em meio eletrônico (AUTO CAD e PDF) e com 

3 (três) cópias físicas aprovadas. A relação dos materiais necessários discriminando-os 

detalhadamente e a orçamentação (SINAPI) deverão ser entregues somente em meio 

eletrônico (EXCEL). 

2.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização 

de pessoal técnico e habilitado para a execução do objeto contratado, bem como a 

quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

poderão ser transferidos para o Município. 

2.4. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes 

da execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua 

exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo 

aceitas alegações posteriores. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se pelo fato de serem antigas as instalações elétricas hoje existentes junto 

ao prédio do Centro Municipal de Saúde, bem como por ser necessária e indispensável a 

segurança de todos que frequentam o referido ambiente. 
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Dessa forma, a contratação de empresa para prestação destes serviços apresenta-

se como uma forma viável para que a instituição tenha uma atenção concentrada em sua 

atividade-fim, atingindo assim melhores resultados em sua área. 

Busca-se, nesse sentido, a otimização do resultado dos serviços e o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos. 

 

4. DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Projeto. 

4.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços e produtos fornecidos. 

4.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

4.4. Realizar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e 

na proposta. 

4.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

4.6. Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como com seus 

funcionários, que por ventura venham a ocorrer durante a execução dos serviços, 

isentando o Município de Guaporé de quaisquer responsabilidades indenizatórias. 

4.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais com seus prepostos e 

empregados resultantes da execução do objeto contratual, e por eles responder em todas 

as instâncias administrativas ou judiciais. 

4.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Secretaria Municipal solicitante. 

4.9. Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da 

CONTRATADA e identificar os funcionários (crachá e/ou uniforme) que executarão os 

serviços. 

4.10. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, 

enquadrando-os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

4.11. Indicar o preposto da CONTRATADA responsável pela gestão do contrato, 

bem como, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelos 

quais deseja receber as comunicações da Administração, devendo acusar, pelo mesmo 

meio de comunicação, o recebimento em até 1 (um) dia útil, após o recebimento da 

correspondência eletrônica enviada pela Administração. 

4.12. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica 
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- TRT, referente à execução do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do 

contrato. 

4.13. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica 

- TRT, referente à execução do serviço por Engenheiro/Técnico Eletrotécnico. 

4.14. A prestação dos serviços terá fiscalização técnica realizada pela Secretaria 

Municipal de Coordenação e Planejamento, através de servidor pública habilitado e 

registrado no CREA ou no CFT. 

 

5. CAPACIDADE TÉCNICA 

 

5.1. Prova de Inscrição do Registro do Responsável Técnico junto ao órgão 

competente da categoria (CREA ou CFT). 

5.2. Comprovante que o Responsável Técnico indicado pertence ao quadro 

permanente da licitante na data de abertura do certame, mediante apresentação da carteira 

profissional (CTPS) com o visto do órgão competente, no caso de vínculo empregatício, 

ou do ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão 

competente, no caso de vínculo societário, ou contrato de prestação de serviços, firmado 

entre a empresa licitante e o profissional técnico, com firma reconhecida. 

5.3. Prova de inscrição da licitante junto ao órgão competente da categoria (CREA 

ou CFT). 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução será de 60 dias a partir da data de emissão de Ordem de 

Serviço pela Secretaria Municipal da Saúde. 

 

7. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

 7.1. O pagamento dos serviços será efetivado mediante a apresentação da nota fiscal 

de serviços e documentação necessária para liquidação da despesa, após o atesto de 

recebimento e entrega dos documentos necessários no setor competente. 

 7.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, 

no mês subsequente ao da prestação do serviço, com a apresentação da nota fiscal de 

serviços. 

 

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. 

 


