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ORIGEM: DISPENSA - PEDIDO DE COMPRA N° 1723/2007 

VIGÊNCIA: 1º DE MARÇO DE 2007 A 1º DE MARÇO DE 2008 

 

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vinte 

e Cinco de Julho, n° 538, inscrito no CNPJ sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado 

pelo Senhor Prefeito Municipal, ADELAR LOCH, brasileiro, casado, mesmo endereço, portador 

do CPF nº 196.249.640-68, doravante denominado de CONTRATANTE e de outro lado ELUZ 
CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n° 07.051.609/0001-39, com sede na Rua Professora Viero, n° 571, Sala 232, bairro Madureira, 

Caxias do Sul/RS, neste ato representada por LASIER GORZIZA DE SOUZA, brasileiro, 

solteiro, residente e domiciliado na Rua Guia Lopes, n° 780, Apto. 03, Centro, Caxias do Sul/RS,, 

inscrito no CPF sob o n° 285.055.490-15 e RG n° 8013178564 SSP/RS, doravante denominada 

de CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, de acordo com as 

cláusulas e disposições a seguir expressas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. É o objeto do presente a contratação de empresa especializada para o 

encaminhamento de processo junto à Rio Grande Energia S.A. visando a redução dos custos 

com energia elétrica na unidade consumidora n° 24729485 – Britador Municipal, bem como o 

acompanhamento mensal pelo período de 12 (doze) meses das faturas de energia elétrica 

emitidas, apresentando relatório mensal detalhado apontando as reduções obtidas e sugerindo 

procedimentos e demais correções que se fizerem necessárias. 

Parágrafo Único. O objeto do presente contrato será executado na forma de empreitada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. O regime jurídico do presente contrato é o da Lei Federal 8.666, de 21 

de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. O valor da presente contratação é de R$ 7.800,00 (sete mil e 

oitocentos reais). 



 

CLÁUSULA QUARTA. O pagamento será efetuado de forma mensal, diretamente ao 

representante da empresa na Tesouraria Municipal, mediante a entrega da fatura ou nota fiscal 

do mês findo, acompanhada de relatório comprobatório dos valores reduzidos, os quais deverão 

ser entregues até o dia 30 (trinta) de cada mês para pagamento até o 15° (décimo quinto) dia do 

mês subseqüente.  

Parágrafo Único. O pagamento dar-se-á somente após o recebimento da primeira fatura 

reduzida de energia elétrica da nova modalidade tarifária, quando será pago 50% do valor da 

diferença obtida entre a fatura do mês sob a nova modalidade tarifária e sob a modalidade 

anterior, de forma mensal, até alcançar o montante previsto na Cláusula Quarta. 

 

CLÁUSULA QUINTA. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, 

período durante o qual o objeto deverá estar totalmente concluído. 

Parágrafo Único. O presente contrato não é passível de renovação ou de reajustamento em seu 

valor. 

 

CLÁUSULA SEXTA. O Contratante acompanhará e fiscalizará a execução do contrato através 

da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, fornecendo todas as informações 

necessárias à execução do objeto, facultando o acesso do Contratado aos locais onde o objeto 

estiver sendo desenvolvido. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. São obrigações do Contratado: 

a) ter disponível e em condições de uso todos os equipamentos necessários à execução dos 

trabalhos; 

b) ter e manter mão-de-obra especializada para a execução dos serviços; 

c) permitir a fiscalização dos serviços por parte do Município; 

d) manter em dia suas obrigações patronais, sociais, trabalhistas e previdenciárias; e 

e) utilizar equipamentos de boa qualidade e eficiência, em quantidade suficiente e de acordo 

com as normas técnicas vigentes. 



Parágrafo Único. As despesas com locomoção, transporte e deslocamento dos equipamentos, 

veículos e pessoal para fins de execução do objeto contratado, diárias, estadias e afins, bem 

como as relativas ao material necessário à execução dos serviços, encargos sociais, 

previdenciários, trabalhistas e tributários correrão às expensas do Contratado.  

 

CLÁUSULA OITAVA. O Contratado é responsável, exclusivamente, pelos danos que causar, 

por culpa ou dolo, na execução do contrato, ao Contratante ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA NONA. A subcontratação da execução do presente contrato somente será admitida 

quando expressamente autorizada pelo Contratante, circunstância que não eximirá o Contratado 

das responsabilidades contratuais e legais incidentes sobre o objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. O Contratado poderá manterá um preposto no local da execução do 

objeto, podendo o Contratante rejeitar a indicação a qualquer tempo e requerer sua imediata 

substituição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Independente das sanções penais cabíveis, da indenização 

por perdas e danos e da possibilidade de rescisão, a Administração Municipal, no caso de 

inexecução total ou parcial do contrato, na forma dos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, poderá aplicar 

as seguintes sanções, cumuladas ou não com outras previstas no mesmo diploma legal: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta; 

c) juros moratórios de 0,067% ao dia em relação ao atraso na prestação e entrega dos serviços; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até dois anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 

forma da lei; 

f) rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública por descumprimento contratual. 



Parágrafo Primeiro. As penalidades aplicadas na forma dos itens b e c deverão ser recolhidas à 

Fazenda Municipal até a data do próximo pagamento a ser feito à Contratada. 

Parágrafo Segundo. O Contratado reconhece, nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n° 

8.666/93 os direitos da Administração Pública em caso de rescisão administrativa, na forma 

prevista no art. 77 da referida norma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 

ocorrendo qualquer das causas previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 ou inadimplemento de 

qualquer das cláusulas deste contrato, fato que deverá ser apurado através de processo 

administrativo, assegurado o direito a contraditório e à ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e 

municipais incidentes sobre a atividade do licitante ou sobre o preço pago são de 

responsabilidade exclusiva do Contratado, nos termos das legislações aplicáveis, ficando 

facultada à Contratante a retenção ou desconto na fonte dos impostos de sua competência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O Contratante reconhece, expressamente, o direito do 

Contratante de rescindir unilateralmente o contrato pela sua inexecução total ou parcial, com a 

aplicação das sanções contratuais, legais e regulamentares. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os recursos necessários para atender às despesas decorrentes 

desta contratação estão alocados no Orçamento Geral do Contratante, na seguinte rubrica 

orçamentária: 

07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade 2120 – Manutenção da Iluminação Pública e redes de energia elétrica 

3.3.90.39.05.00 – Serviços Técnicos Profissionais (7157) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O presente instrumento contratual e todas as suas disposições 

vinculam as partes nos termos do ato convocatório e anexos, proposta e demais atos da licitação 

que lhe deram origem, sendo aqueles parte integrante deste contrato. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A comunicação entre as partes será escrita quando necessária.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Para dirimir as dúvidas e controvérsias emergentes deste 

contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 

 

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento contratual em 03 

(três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) 

testemunhas. 

 

Coronel Pilar/RS, 1º de março de 2007. 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
ADELAR LOCH 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

ELUZ CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA 
LASIER GORZIZA DE SOUZA 

  CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1. ______________________________ 

 

2. ______________________________ 

Visto. 

Fernanda Guzatto 

OAB/RS 60.057 

Assessoria Jurídica 

 

 


