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Contrato de Prestação de Serviços nº 82/2021

Órgão: Escritório de Governo
Ref. Dispensa de Licitação nº 34/2021
Processo Administrativo nº 5.083/2021

O  Município de São Sepé,  pessoa jurídica de direito público, sito na Rua
Plácido  Chiquiti,  nº  900,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  inscrito  no  CNPJ  nº
97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, João Luiz dos
Santos  Vargas,  brasileiro,  casado,  Advogado,  portador  da  RG  nº  3015051976
SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº
1322,  Centro,  nesta  cidade,  de ora  em diante denominado CONTRATANTE e o
Eyad Yousef Ibrahim Yousef, Engenheiro Eletricista – CREA/RS 244253, portador
do  documento  de  identidade  nº  7071421114  SJS/DI  RS,  inscrito  no  CPF  nº
023.084.460-05, residente e domiciliado na Rua Venâncio Aires 565, Santa Maria; a
seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato,
nos termos da Lei  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais
legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

Cláusula primeira. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços
de engenharia, conforme a Lei nº 5.194, de 24/12/66 e legislação complementar,
consistentes em: elaboração de projeto de entrada de energia MT e aprovação do
mesmo junto a RGE Sul. 

§ 1º. Eventuais serviços que extrapolem o disposto no “caput” desta cláusula
serão objeto de aditivos específicos, no que tange aos honorários profissionais.

§  2º.  A  realização  do serviço  está  condicionada  à  prévia  obtenção,  pelo
CONTRATANTE, das licenças e da respectiva “viabilidade” junto ao Poder Público
Municipal e demais órgãos públicos. 

Cláusula  segunda.  Pelos  serviços  prestados  pelo  CONTRATADO,  o
CONTRATANTE  obriga-se  a  pagar,  a  título  de  honorários  profissionais,  a
importância  de  R$ 4.820,00 (quatro  mil  e  oitocentos  e  vinte  reais),  da  seguinte
forma: em até 10 dias após conclusão do serviço e apresentação da Nota Fiscal e
aceite do fiscal do contrato.

Parágrafo único.  A inadimplência contratual no pagamento dos honorários
profissionais  ajustados  incorrerá  em multa  de  2%,  acrescidos  de  juros  legais  e
correção monetária, calculados sobre o valor do débito a partir da mora.

Cláusula  terceira.  As  despesas  serão  suportadas  pela  seguinte  dotação
orçamentária:

Órgão 10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Unidade: 18 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Atividade 2.093 – Manutenção do Desenvolvimento Econômico
Código reduzido/ 6592 Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa: 33.90.36.06.00.00
Recurso: 0001 Próprio
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Cláusula  quarta. O  presente  contrato  terá  vigência  de  12  /  11  /  2021   a
12  /  12  /  2021  , podendo ser prorrogado mediante acordo escrito entre as partes.

Cláusula quinta.  Todos os custos e/ou despesas necessárias à prestação
dos  serviços  contratados,  serão  orçados  e  apresentados  expressamente  ao  (à)
CONTRATANTE,  fazendo  parte  integrante  deste  instrumento  contratual
independentemente  de  transcrição,  obtendo-se  deste  o  consentimento  expresso,
POR ESCRITO, para a realização dos referidos dispêndios.

Parágrafo único. Na hipótese dos custos e /ou despesas terem sido aceitas
e não adimplidas na forma contratada, considerar-se-á rescindido de pleno direito
este  contrato,  com  exceção  dos  casos  em  que  a  paralisação  da  obra  implicar
prejuízos  à  coletividade,  situação  na  qual  os  serviços  serão  realizados  e
posteriormente cobrados.

Cláusula  sexta.  O  (a)  CONTRATADO  (a)  compromete-se  a  realizar  o
trabalho  profissional  objeto  deste  contrato  com  zelo,  dedicação  e  máxima
proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas
federais,  estaduais  e  municipais  aplicáveis  e  o  Código  de  Ética  Profissional  –
Resolução CONFEA Nº 1002, envidando todos os esforços e utilizando ao máximo
todos os recursos técnicos disponíveis à consecução do trabalho. 

§ 1º.  A(s)  obra(s)  e/ou serviço(s)  técnico(s)  a  que alude a Lei  Federal  Nº
6.496,  de  1977,  somente  serão  iniciadas  após  a  regular  anotação,  pelo  (a)
CONTRATADO  (a),  junto  ao  CREA/SC,  da  competente  ART  -  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica,  sendo  que  a  responsabilidade  pelo  pagamento  da
respectiva taxa será do (a) CONTRATADO (a), na forma da Resolução 1.025 do
CONFEA. 

§ 2º. Necessitando a(s) obra(s) e/ou serviço(s) de várias ARTs, em função de
suas etapas, estas somente serão realizadas após a regular anotação daquelas.

§ 3º. Os custos referentes à(s) anotação (ões) da(s) ART(s) adicionais serão
de responsabilidade do CONTRATANTE.

§ 4º.  A  responsabilidade  profissional  decorrente  das  disposições  das  Leis
5.194/66 e 6.496/77será elidida pela ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de
terceiro ou culpa exclusiva do CONTRATANTE.

§  5º.  O  contratado  desenvolverá  seus  trabalhos  com  total  independência
técnica e laboral, sem nenhum tipo de subordinação ao contratante. 

Cláusula  sétima. Antes da realização dos serviços  objeto  deste  contrato,
serão  fornecidas  expressamente  ao  (à)  CONTRATANTE,  por  escrito,  todas  as
informações necessárias sobre o projeto/obra que será desenvolvido, envolvendo
características, riscos e demais informações inerentes à efetividade desta avença,
fazendo  parte  integrante  deste  instrumento  contratual  independentemente  de
transcrição, devendo aquele apor o seu consentimento. 

Parágrafo  único.  As  informações  farão  parte  integrante  deste  contrato
independentemente de transcrição. 
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Cláusula oitava.  Considerar-se-á irrevogável o presente contrato enquanto
não tiver o CONTRATADO recebido na integralidade seus honorários. A revogação
obrigará a que o CONTRATANTE pague ao (à) CONTRATADO (a) tudo o que lhe
seja devido até o momento da revogação, em razão do que foi pactuado.

Cláusula  nona.  O  presente  contrato  obrigará  os  sucessores  do  (a)
CONTRATANTE a qualquer título, até seu completo adimplemento.

Cláusula décima. A responsabilidade da gestão do presente contrato ficará a
cargo  do  Sr.  Gabriel  Pacheco  Leão,  Diretor  do  Escritório  de  Governo e  a
fiscalização a cargo do servidor Filipe Fernandes de Lima, Eng° Civil – CREA/RS
234625.

Cláusula décima primeira. As partes contratantes elegem o foro da Comarca
de  São  Sepé,  RS para  que  sejam  dirimidas  quaisquer  questões  oriundas  do
pactuado neste instrumento. 

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 3 (três)
vias  de  igual  teor  e  forma,  para  os  efeitos  legais,  com as  testemunhas  abaixo
assinadas.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de novembro de 2021.

João Luiz dos Santos Vargas
Prefeito Municipal

Concedente

Eyad Yousef Ibrahim Yousef
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 244253

Convenente

Testemunhas: ______________________         ___________________________
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