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CONTRATO 017/2017 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA– RS, entidade de direito 

público, inscrito no CNPJ n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, n° 939, 

representada pela Vice-Prefeita Municipal Sra. VANILDE VOGT DALCIN, brasileira, casada, 

residente e domiciliada na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, nº 407, centro, na cidade de Nova Boa 

Vista/RS, inscrita no RG nº 1020253157, CPF nº 325.551.050-34, aqui designada 

CONTRATANTE e a empresa GUILHERME STEFFEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, estabelecida na Rua Alfredo Winck, nº 748, na cidade de Chapada, inscrita no 

CNPJ sob n.º 26.078.656/0001-10, representada neste ato pelo Sr. GUILHERME STEFFEN, 

doravante denominado CONTRATADO, para executar a prestação de serviços descritos na 

Cláusula Primeira – Do objeto. 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações nº 8.666 e alterações, aceito 

incondicionalmente pelo contratante como eficaz para os termos deste Contrato, e terão plena 

validade entre as partes o Processo Licitatório nº 007/2017, Inexigibilidade nº 001/2017 e proposta 

da Contratada, e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for omisso.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

Constitui objeto do presente instrumento Contratação de empresa para prestação de serviços 

de Assessoria e Consultoria na área Jurídica para dar suporte técnico jurídico ao Executivo 

Municipal, suas Secretarias e Departamentos, compreendendo os seguintes serviços: 

I - apresentar nos processos em que for parte o Município, como Autor, Réu, Interessado, 

Assistente ou Terceiro, petições e manifestações em geral; 

II - exarar pareceres, notas, informações e despachos; 

III - interpretar as decisões judiciais, especificando a força executória do julgado e fixando 

para o respectivo órgão ou entidade pública os parâmetros para cumprimento da decisão; 

IV - participar de audiências e sessões de julgamentos, proferindo sustentação oral sempre 

que necessário; 

V - despachar com autoridades judiciais e administrativas assuntos de interesse do 

Município;  

VI - analisar a possibilidade de deferimento de parcelamentos e encaminhar a protesto os 

créditos cuja titularidade seja do Município, bem como efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; 

VII - promover a análise de precatórios e de requisição de pequeno valor antes de seus 

pagamentos; 

VIII - propor, celebrar e analisar o cabimento de acordos e de transações judiciais e 

extrajudiciais, nas hipóteses previstas em lei; 

IX - manifestar-se quanto à legalidade e à constitucionalidade de minutas de atos 

normativos; 

X - participar de reuniões de trabalho, sempre que convocado; 

XI - requisitar elementos de fato e de direito e informações necessárias à defesa judicial ou 

extrajudicial dos direitos ou dos interesses do Município; 

XII - comunicar-se com outros órgãos e entidades pelos meios necessários ao atendimento 

de demandas jurídicas; 

XIII - atender cidadãos e advogados em audiência para tratar de processos sob sua 

responsabilidade; 

XIV - atuar em procedimento de mediação administrativa; 

XV - instaurar procedimentos prévios para verificação de responsabilidade de terceiros em 

relação a danos ao erário, para fins de futura cobrança judicial ou extrajudicial; 
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XVI - atuar na defesa de dirigentes e de servidores do Município, quando os atos tenham 

sido praticados dentro das atribuições institucionais e nos limites da legalidade, havendo solicitação 

do interessado; 

XVII - analisar previamente a pauta de julgamento dos órgãos do Poder Judiciário, com o 

intuito de verificar a conveniência de distribuição de memoriais de julgamento e a realização de 

sustentação oral; 

XVIII - desenvolver outras atividades relacionadas ao exercício de suas atribuições 

institucionais; 

XIX - No exercício de suas atribuições, buscar garantir a segurança jurídica das ações 

governamentais e das políticas públicas do Município, zelando pelo interesse público; 

XX – Realizar acompanhamento de pleitos administrativos, junto às esferas federal, estadual 

ou municipal, que necessitem de intervenção jurídica visando liberação de recursos, andamento de 

procedimentos e/ou manifestação do município, quando solicitado; 

XXI – Supervisionar a elaboração e/ou elaborar projetos de lei, decretos e portarias, bem 

como realizar análise e redação de contratos, escrituras e outros atos. 

XXII - Os serviços deverão ser prestados através de visitas semanais na sede da Prefeitura 

(no mínimo em 02 turnos por semana e carga horária mensal mínima de 32 horas) , e assistência 

diária em tempo integral, na sede da empresa, para efeito de assessoria e consultoria contínuas, por 

meio de contatos, sejam telefônicos, por e-mail, diretos com os servidores públicos titulares das 

unidades administrativas, cuja natureza das atividades esteja diretamente relacionada com o objeto 

da presente avença, que deverão ser atestados previamente, para efeito de comprovação de 

execução e do fiel cumprimento das obrigações ajustadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATATA receberá o valor de R$ 

5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) mensais, perfazendo o valor global de R$ 67.200,00 

(sessenta e sete mil e duzentos reais) no período da contratação, sendo que os pagamentos serão 

feitos até o décimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da 

nota fiscal da contratada, através de depósito bancário na conta indicada pela contratada. Somente 

serão pagos os valores correspondentes aos serviços atestados pela Secretaria responsável. 

§1º - Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros 

de 0,5% ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo; 

§2º - Serão processadas as devidas retenções, quando for o caso, nos termos da lei que 

regula a matéria; 

CLÁUSULA TERCEIRA – OUTRAS DESPESAS: 

Em caso de deslocamento, o ressarcimento das despesas de alimentação, hospedagem e 

transporte, este último considerado desde a sede do Contratante até o local de destino, onde se efetuará o 

serviço a ser prestado, serão pagos mediante apresentação de nota fiscal da contratada, mediante 

relatório, constando, destino, data, motivo da viagem e comprovação desta despesa. Em caso de 

solicitação por parte do Município de participação em cursos e treinamentos correlatos aos assuntos 

municipais, estes correrão a conta do Município. 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO: 
A vigência do referido contrato será de 12 (doze) meses a contar de da data da assinatura do 

mesmo.  

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

CONTRATADA deverá: 

I – executar fielmente o objeto do presente contrato; 

II - indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 
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III - responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução dos serviços, 

inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos; 

IV - apresentar, mensalmente, relatório de atividades e cópia das guias de recolhimento dos 

encargos trabalhistas e previdenciários, conforme previsto no §1º da Cláusula Sexta; 

V - zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do 

Trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos de proteção individual (EPI) e crachá de 

identificação contendo o nome e função do empregado; 

VI - responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à 

CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante 

processo administrativo, quando da execução dos serviços; 

VII - reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se verificar vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço contratado; 

VIII - manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE deverá: 

I - efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, em 

conformidade com a Cláusula Sexta; 

II – determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo 

realizados na forma estipulada no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 

pertinentes, quando for o caso; 

III - designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Secretaria Municipal de Administração 

Dotação: 0301 04 122 0016 2005 31903400000000 0001 – Manutenção da Secretaria de 

Administração – Outras despesas com Pessoal.  

Dotação: 0301 04 122 0016 2005 33903900000000 0001 – Manutenção da Secretaria de 

Administração – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.  

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES: 

Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

I - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 05 (cinco) dias, após o 

qual será considerado inexecução contratual; 

II -multa de 08% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com 

a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um) ano; 

III - multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 02 (dois) anos; 

§1º - As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

§2º -As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA: 
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As partes contratantes acordam que por ocasião do presente contrato, a CONTRATANTE 

deixa de exigir GARANTIA da CONTRATADA, nos termos previstos no artigo 56, §1°, da Lei nº 

8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL: 

Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a 

CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início do serviço; 

V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 

67 da Lei nº 8.666/1993; 

IX - a decretação de falência; 

X - a dissolução da sociedade; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes dos serviços, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de 

obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 
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§1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, poderá ser 

determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei 

nº 8.666/1993. 

§2º A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no art. 80 da 

Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de 

cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

§ 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já 

executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CESSÃO: 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

Parágrafo único: Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de 

tributos, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, tarifas, emolumentos e despesas 

decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA– FORO: 

Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Sarandi/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais especializado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. 

      

 

Nova Boa Vista/RS, 15 de fevereiro de 2017. 

         

 

 

VANILDE VOGT DALCIN  
Vice-Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

 GUILHERME STEFFEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
CONTRATADA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1)______________________                          2)  __________________________ 

NOME: Clair Panzenhagen      NOME: Fábio Steilmann 

CPF: 914.898.650-04                  CPF: 807.087.900-97 

 


