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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 188/2019 

 

É dispensável o processo licitatório no presente contrato, 

de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inc. II. 

Processo Administrativo 1.645/2019 de 24/09/2019. 

                  

             O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua 

Abílio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 

88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GARDEL MACHADO DE ARA-

ÚJO, inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº 5070591291, expedida pela 

SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado 

CONTRATANTE e do outro lado a empresa LUCAS COSTA ALVES, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 31.418.897/0001-00, com sede e foro na Avenida Onze de 

Abril, nº 217, Apto 01, Centro, Tavares/RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o 

presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA-  DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada de engenharia pa-

ra elaboração de projeto arquitetônico para construção de 03 (três) salas de recreação infantil e 01 

(uma) sala de palestras, na EMEI Vó Angelina Menegatti Costa, localizada na Avenida Onze de Abril, 

189, Centro, Tavares/RS, devendo obedecer às seguintes fases: 

1. Projeto Arquitetônico; 

2. Projeto Hidrosanitário; 

3. Projeto Elétrico; 

4. Projeto Estrutural; 

5. Memorial Descritivo; 

6. Planilha Orçamentária; 

7. Cronograma Físico-Financeiro; 

8. Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio- PPCI; 

9. ART de Projeto. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL 
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Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 

R$ 7.790,00 (sete mil, setecentos e noventa reais), conforme cronograma físico – financeiro constan-

te da proposta. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado à vista, em até 10 (dez) dias, mediante apresentação de nota fiscal, 

sendo que os pagamentos dos impostos correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento pela contratada no que se 

refere ao descrito no objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações clas-

sificadas e codificadas abaixo: 

Código Dotação Descrição 

05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

01 Manut. Desenvolvimento Ensino- MDE 

325 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

33.90.39.05 – 327 Serviços Técnicos Profissionais 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS 

Os trabalhos serão iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da solicitação da CONTRATAN-

TE, e o Projeto deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados da data da primeira visita. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante o prazo de vigência deste contrato, sem prejuízo de outras obrigações assumidas, a 

CONTRATADA se compromete a: 

a) Elaborar o projeto em AutoCAD em dimensões apropriadas, de forma competente e idônea; 

b) Gerir os trabalhos de modo a garantir alinhamento entre os mesmos, resultando em um con-

junto homogêneo de atividades; 

c) Cumprir os prazos estabelecidos; 

d) Fazer uso de instrumentos que permitam à CONTRATANTE acompanhar de modo integral 

e permanente o progresso dos trabalhos a serem desenvolvidos; 

e) Executar os serviços conforme seus métodos e padrões, baseados em práticas profissionais 

corretas, observadas as normas técnicas e legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
Setor de Compras, Licitações e Compras 

 

 Página 3 
 

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste 

contrato;  

b) Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações neces-

sárias ao fiel e integral cumprimento do contrato;  

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos ser-

viços; 

d) A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento, Proje-

tos e Meio Ambiente, neste ato representada pelo Arquiteto do Município, terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a entrega, para emitir o atestado de conformidade dos projetos en-

tregues. 

  

CLÁUSULA NONA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CON-

TRATUAL 

Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado do cumprimento do cronograma da obra, 

será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 5% sobre o valor total em atraso, 

por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 10% do valor total da etapa em atraso. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; 

sendo que em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– RESCISÃO 

O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 

e seguintes da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de res-

cisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93.                                               

      

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato, prorrogá-

vel por igual período, conforme interesse das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

   A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA 

ficarão a cargo do Arquiteto do Município, Sr. Alessandro Garcia Soares, CAU/RS nº A143804-2.                                                                                                                                      

            Parágrafo único- Não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da 

Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.       

                  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- CASOS OMISSOS 
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O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.                                                           

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da 

execução do presente contrato.             

 E por as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de igual 

teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.    

                                                          

Tavares, 04 de dezembro de 2019 

 

 

                 

 

       LUCAS COSTA ALVES                                                               GARDEL MACHADO DE ARAÚJO 

                    Contratada                                                                                      Prefeito Municipal  

                                                                                                                              Contratante 

 

.                                                                                                 

NARDEL RODRIGUES NUNES 

Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                                Examinado e Aprovado 

 ALESSANDRO GARCIA SOARES                                                         GUILHERME OLIVEIRA COSTA  

          Fiscal de Contrato                                                                            Procurador Jurídico do Município                                                                                                                                                                                                                      

         CAU/RS A143804-2                                                                                           OAB/RS nº 87.415 

 

                                                                                                                

 

Testemunhas:  

                                                      

  1- Milca Souza do Nascimento                                                                               2-Ezalete Martins Paiva      

      CPF n°039.129.710-48                                                                    CPF nº 002.710.880-52                                                                                

                                


