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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 063/2014. 

 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casa-

do, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B – CONTRATADA: A empresa EF ELETRICIDADE LTDA - ME, estabelecida na Rua Vista A-

legre, nº 450, Sala 1, Bairro Centro, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob n. 

19.892.211/0001-04, neste ato representada por Edivandro Basso, brasileiro, divorciado, residente e 

domiciliado na cidade de Taquaruçu do Sul - RS, inscrito no CPF sob n. 770.559.930-91.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES LEGAIS  
1.1. O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contrata-

do descrito abaixo, mediante dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 

8.666/93 com suas alterações posteriores, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente contrato a realização de até 260 (duzentos e sessenta) horas de traba-

lho para realização dos seguintes serviços: 

- Instalação, manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município de Taquaruçu do 

Sul, compreendendo troca/substituição de lâmpadas, reatores, ignitores, relés, luminárias, bocal, bra-

ços e postes ornamentais em todo perímetro urbano e rural do município; 

- Manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas em prédios públicos e pavilhões comuni-

tários utilizados pela municipalidade; 

- Instalações elétricas; 

- Poda de árvores em todo perímetro urbano do município. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Executar os serviços contratados, preferencialmente no horário diurno, fornecendo os equipamen-

tos e a mão-de-obra, incluindo caminhão com cesto aéreo. 

3.2. Indenizar, imediatamente, os danos eventualmente causados aos serviços e à imagem do MUNI-

CÍPIO e a terceiros, provocados pela ineficiência ou irregularidades cometidas na execução dos servi-

ços, ainda que involuntários, praticados durante a execução dos mesmos. 

3.3. Pagar tudo que legalmente compete ao empregador, tal como salários, incluindo o 13º, férias, li-

cenças, seguros de acidentes do trabalho, assistência e previdência social e todos os demais ônus ine-

rentes ou próprios da relação empregatícia, compreendidas, também, as obrigações fiscais e a respon-

sabilidade civil para terceiros, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o preço proposto e 

contratado. 

3.4. Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas do recebimento da solicitação, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em 

vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem 

como despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do Contrato. 
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3.5. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Traba-

lho, sendo obrigados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção. 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo responsável pela fiscalização do 

Contrato, na execução dos serviços contratados. 

3.7. Cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos e posturas, cabendo-lhe única e exclusiva responsabi-

lidade pelas consequências de qualquer transgressão sua ou de seus prepostos. 

3.8. Responsabilizar-se por danos oriundos da execução dos serviços, devendo providenciar imediata-

mente a restauração e/ou conserto, de acordo com o original, tanto em logradouro público como de 

qualquer outros bens que possa danificar. 

3.9. Atender a quaisquer serviços de emergência que se façam necessários, a critério da Prefeitura, 

mesmo que resulte tal incumbência em acréscimo de pessoal, mesmo fora do horário normal de aten-

dimento, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Paragrafo Único - Para a perfeita execução dos serviços contratados, são necessários no mínimo os 

seguintes equipamentos, de características semelhantes ou superiores: 

a) Veículo próprio, equipado com cesto aéreo, cones e demais equipamentos de sinalização viária; 

b) Equipamentos de Proteção Individual; 

c) Ferramentas e Equipamentos necessários para a execução dos serviços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 - Fornecer todos os materiais para utilização da manutenção dos serviços contratados, tais como: 

lâmpadas, fios, reatores e demais peças e suprimentos necessários para funcionamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 

5.1 - O prazo de vigência do presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando em 31 

de dezembro de 2014. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 

6.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos recursos financeiros e dotações 

orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente. Os pagamentos serão mensais, até 10 dias 

após a entrega da fatura e respectiva planilha constando os serviços e o nº de horas executadas durante 

o mês de referência, assinadas pelo representante legal da contratada e do gestor do presente contrato. 

6.2 – A solicitação, o controle e a medição dos serviços contratados serão realizados pelo Gestor do 

Contrato.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

7.1. Pelos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor R$ de 

R$30,00 (trinta) reais por hora trabalhada, totalizando o valor de até R$7.800,00 (sete mil e oitocentos 

reais) para a execução do total das horas contratadas. 

7.2. Incluídos no preço, estão todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, pre-

videnciárias (inclusive as relativas a acidentes de trabalho), fiscais e comerciais, assim como despesas 

com transporte, seguro, obtenção de registros e/ou licenças. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

8.2. advertência;  

8.3. aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos seguintes ca-

sos: 

a) quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações ou houver negligência na 

execução do objeto contratado; 
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b) quando a CONTRATADA se negar a corrigir deficiências ou refazer os serviços solicitados pelo 

MUNICÍPIO; 

c) pela inexecução parcial do que foi proposto e contratado; 

d) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.  

8.4. No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida sanção 

administrativa, tendo o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 

importância ao MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liqui-

dação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

8.5. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providências por parte do MU-

NICÍPIO na observância de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de força maior devidamente comprovada. 

8.6. Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em lei, garanti-

da a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1. A rescisão deste Contrato dar-se-á, somente, nos seguintes casos: 

9.2. por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber; 

9.3. por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, o valor dos 

serviços que executar até a data da ordem de paralisação, excluído o montante das multas a pagar; 

9.4. pelo MUNICÍPIO, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CON-

TRATADA direito a indenização, quando esta:  

a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) não recolher no prazo determinado as multas impostas, e 

c) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

9.5. judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através 

do Senhor Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Sr. Darlei Lapazini, CPF. Nº 

689.851.420-20, como gestor do contrato. 

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou reduz a respon-

sabilidade do CONTRATADO e dos seus representados por danos causados direta ou indiretamente à 

CONTRATANTE 

10.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 

10.3. Qualquer fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO, feita em seu exclusivo interesse, não implica 

co-responsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas obrigações 

pela fiscalização e perfeita execução do Contrato. 

10.4. A fiscalização do MUNICÍPIO, em especial, deverá verificar a qualidade dos serviços executa-

dos, podendo exigir a sua substituição quando este não atender os termos do que foi proposto e contra-

tado, sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí decorrentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DANOS AMBIENTAIS 

11.1. No caso de qualquer intercorrência ambiental causada por si ou por terceiros, que cause ou po-

tencialize danos ambientais, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE 

e evitar qualquer declaração ou depoimento antes dessa comunicação. 
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11.2. Qualquer comunicação ou nota expedida pela CONTRATANTE, que envolva o nome ou o ser-

viço ora contratado, deverá ter o prévio e expresso consentimento de ambos os CONTRATANTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente 

feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos Contratantes. 

12.2. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas, em especial, nos arts. 77, 78, 79, 80, 81, 87 

e 88, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual e que não 

possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico 

Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

 

Taquaruçu do Sul, 07 de maio de 2014. 

 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA                                              EF ELETRICIDADE LTDA - ME 

        Prefeito Municipal                                                      Edivandro Basso - CONTRATADA 

 

 

 

                                                        
DARLEI LAPAZINI 

Gestor do Contrato 

 

 

 

Testemunhas: 

 

A ______________________________  B________________________________ 


