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CONTRATO 034/2017 

 

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, representado pelo 

Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, residente e domiciliado na Rua 

Felipe Werlang, nº 209, inscrito no RG nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, designado 

CONTRATANTE, e a empresa BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME, estabelecida na Rua Ijuí, 

nº 361, Centro, na cidade de Derrubadas/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 23.890.638/0001-40, neste 

ato representada pelo Sócio, Sr. PAULO ROBERTO SANCHES, portador do CPF nº 59.024.560-

53, residente e domiciliada na cidade de Derrubadas/RS, doravante denominada CONTRATADA.  

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, descrito abaixo, constante do Edital nº 003/2017, Processo Licitatório nº 016/2017, 

Pregão Presencial nº 002/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 

legislação pertinente, assim como pelas condições do referido, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Assessoria Administrativo 

na área de tributos, visando o levantamento de dados censitários, índices e valores do ICMS e seu 

retorno, acompanhar o preenchimento e a auditoria das guias (análise das Guias Modelos A e B), 

detecção dos contribuintes omissos na entrega das guias, acompanhamento da digitação e correção 

de inconsistências do Programa Sitagro referente a produção primária do Município bem como do 

cadastro de produtores, conferencia e exames dos relatórios, publicação dos índices provisórios, 

preparação, montagem e apresentação de recursos a serem interpostos junto a Secretaria da Fazenda 

do Estado, verificação dos relatórios com os dados dos índices definitivos de retorno do ICMS ao 

Município de Nova Boa Vista. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O preço total certo e ajustado entre as partes para os serviços de consultoria e 

assessoria é de R$. 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, já incluídos os custos de viagens, 

hospedagem e alimentação, para o atendimento junto à Prefeitura Municipal, conforme a proposta 

apresentada pela contratada, a qual integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento 

das partes. 

2.2 – O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da 

realização dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal e relatório de atividades, com 

observância do estipulado pelo art. 5º da Lei n.º 8.666/93 e autorização da secretaria, através de 

depósito bancário na agencia e conta indicada pela Contratada.  

2.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do n.º do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento. 

2.4 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

2.5 - Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a 

matéria. 

2.6 - A despesa correão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 RUBRICA: 0401 04 123 0016 2085 33903900000000 0001   
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO 

3.1 - O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente 

instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até completar 60 (sessenta 

meses) e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93; 

3.1.1 - O valor contratual será reajustado anualmente, pela variação do IGPM (índices 

Gerais de Preços Médios), a contar da data da assinatura do contrato, sendo que o primeiro período 

de reajustamento deverá ser adequado ao mês civil, se for o caso; 

3.1.2 - Em caso de prorrogação aplicar-se-á o que for disposto neste contrato mediante 

aditamento contratual. 

3.2 - A execução dos serviços será fiscalizada pelo MUNICÍPIO, através do setor 

competente. 

3.2.1 - Caso os serviços não atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, a 

fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início do Processo Interno de rescisão unilateral 

de contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa; 

3.3 - Quaisquer supressões ou acréscimos de serviços que porventura ocorram serão 

calculados pelos custos unitários da proposta inicial e no caso de acréscimos aditados. 

3.4 – Os serviços serão realizados através de no mínimo um atendimento mensal 

personalizado, junto à Prefeitura Municipal, de acordo com a agenda a ser enviada à Administração 

Municipal sempre até o final do mês anterior ao das visitações;  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

4.1 - Do Município: 

4.1.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto 

deste contrato; 

4.1.2 - Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso; 

4.1.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 

à perfeita execução do Contrato; 

4.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente; 

4.1.5 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

4.1.6 - Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de 

impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 

4.2 - Da CONTRATADA: 

4.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo 

pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial; 

4.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 

sobre os serviços; 

4.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

4.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal; 

4.2.5 - Executar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no 

edital e seus anexos; 

4.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital bem 

como neste contrato; 

4.2.7 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

4.2.8 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e 

o que mais se fizer necessário para a execução do objeto; 
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4.2.9 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada nos 

serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, 

como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade e observância 

das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de 

acidente do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos 

serviços; 

4.2.10 - Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que 

porventura necessite utilizar; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES 

5.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e 

controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

6.2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o 

valor total que lhe foi adjudicado. 

6.3 - O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total da obrigação. 

6.4 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do 

Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

6.5 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 

dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93; 

6.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso; 

6.7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO 

7.1 - A CONTRATADA não poderá ceder o presente vínculo ou subcontratar o seu objeto 

para outra empresa, no todo ou em parte, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido, 

além de constituir infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização expressa do 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  
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O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 - Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) juridicamente, nos termos da legislação. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 

CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 10.1 - Fica designado através da Portaria 4408/2017 como fiscal deste Contrato o Secretário 

Municipal de Finanças Sr. Éder Knob, sendo que o mesmo, ira atestar o devido recebimento dos 

serviços hora contratados e descritos na Clausula Segunda deste Contrato, através de um Termo de 

Recebimento Provisório, em seguida estando este em acordo emitirá um Termo de Recebimento 

Definitivo, obedecendo sempre os prazos estipulados no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA 

11.1 - O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no 

órgão oficial de impressa do município de Nova Boa Vista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 

Foro da Comarca de Sarandi, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as 

testemunhas abaixo em três vias de igual teor. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, AOS 07 DIAS DO MÊS 

DE MARÇO DE 2017. 

 

DANIEL THALHEIMER 

Contratante 

 

 

BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME 

Contratado 

Testemunhas: 

 
1)__________________________    2)  __________________________ 

NOME: Clair Panzehagen                 NOME: Fábio Steilmann 

      CPF: 914.898.650-04     CPF:.807.087.900-97 

 


