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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, entidade de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 92.406.248/0001-75, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº 1038655104 – 
SSP/RS, e CIC/MF nº 056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua Vicente Devens, 265, na 
cidade de Estação, RS, de ora em diante designado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa LEMES ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 03.525.354/0001-48, sita à Rua Ibirapuera, 
245, na cidade de Passo Fundo, RS, neste ato representada pelo Sr. Elias De Ávila Lemes, 
brasileiro, casado, portador o CPF n° 116.282.430-15 de ora em diante designada simplesmente 
de CONTRATADA, têm ajustado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se 
regerá pelas cláusulas adiante estipuladas, em obediência às determinações da Lei n° 8.666/93: 
 

1. A CONTRATADA se obriga a realizar os levantamentos técnicos dos Agentes Nocivos de 
forma quantitativa e/ou qualitativa: agentes químicos, biológicos, ergonômicos e/ou 
associação de agentes, para composição dos documentos PPRA/LTCAT/PCMSO/PPP e Laudos 
técnicos de avaliação de Salubridade, Insalubridade e/ou Periculosidade, para 
enquadramento e atualização de adicionais, para o número aproximado de 225 servidores, 
nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, RS, incluindo todas as 
Secretarias e setores.  

 

2. Fica por conta da CONTRATADA o material necessário à realização dos serviços, de 
quantificação dos níveis de iluminamento, ruído e calor (se for o caso), quando estes forem 
necessários a quantificação. 

 

3. Pela execução dos serviços, o CONTRATANTE pagará o valor total de R$ 4.100,00 (quatro 
mil e cem reais), em 30 dias após a efetiva prestação dos serviços, entrega dos laudos e 
apresentação da nota fiscal correspondente. 

 

4. Fica ao encargo da CONTRATADA, todo ônus decorrente de responsabilização contratual, em 
relação a terceiros, quer seja na área trabalhista, previdência social, bem como quaisquer 
outras obrigações de natureza cível que porventura advierem. 

 

5. Os serviços deverão ser executados no período de até 90 (noventa) dias, devendo ser 
iniciados a partir da data de assinatura deste instrumento, sendo que motivos de força maior 
devidamente justificados poderão ser considerados para prorrogação do prazo acima 
especificado. 

 

6. Fica ao encargo da CONTRATANTE o fornecimento de um veículo com motorista para 
visitação de locais diversos para a avaliação de riscos ambientais, bem como um funcionário 
para acompanhamento. 

 

7. A presente despesa será sustentada por dotações orçamentárias próprias. 
 

8. O não cumprimento do presente Contrato por parte da CONTRATADA, ensejará o pagamento 
de multa contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e as demais cominações da 
Lei nº 8.666/93. 

 

9. São motivos para rescisão contratual os previstos nos artigos 78, 79 e 81 da Lei  n° 8.666/93. 
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10. Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente Contrato, obrigando-se as partes entre si e sucessores, para bem e fielmente cumpri-
lo. 

 
E, por estarem justas e contratadas em todas as cláusulas acima, assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Estação, 26 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 Humildes de Almeida Camargo               Elias de Ávila Lemes 
               Contratante                                        Contratada 
 
   
 
                                                                                                                
Testemunhas: 
 
 
..........................................................    ..................................................... 


