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  CONTRATO Nº 057/2017 

    

 MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, por sua 

Prefeitura Municipal com sede a Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939, nesta cidade de Nova Boa 

Vista/RS, Estado do Rio Grande do Sul, com CNPJ sob o nº 94.704.061/0001-83, representado por 

seu Prefeito Municipal, DANIEL THALHEIMER, brasileiro, residente e domiciliado no 

Município de Nova Boa Vista/RS, inscrito no RG nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ESCRITÓRIO 

CONTÁBIL TRADIÇÃO LTDA - ME, estabelecida na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, nº 

1.200, Centro, na cidade de Nova Boa Vista/RS, inscrita no CNPJ sob nº. 19.137.623/0001-39, 

neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. MÁRCIO JOSÉ LORENZ, brasileiro, 

portador do RG nº 7065740255 e CPF nº 001.207.840-92, designada aqui como CONTRATADO, 

ajustam o presente, descrito em seus termos, cláusulas e condições a seguir: 

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

contratado, descrito abaixo, constante no Processo Licitatório n° 037/2017, Dispensa de Licitação 

nº 021/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas 

condições da Licitação referida, pelos termos da proposta e pelas Cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes. 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços para a elaboração dos resumos 

das operações efetuadas no talão de nota fiscal de produtor rural com Inscrição Estadual no 

município de Nova Boa Vista/RS. 

CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

O objeto descrito na Cláusula Primeira deverá ser realizado pelo CONTRATADO ao 

CONTRATANTE, através do atendimento direto ao Produtor Rural que tenha Inscrição Estadual 

no Município de Nova Boa Vista, atendimento este em seu escritório. Juntamente com a Nota fiscal 

de prestação de serviços, a contratada deverá apresentar planilha identificando o nome do Produtor 

Rural, número da inscrição, número do bloco e a assinatura do mesmo. 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 O preço para o presente ajuste é de R$. 6,70 (seis reais e setenta centavos), por resumo de 

bloco apresentado, conforme constante na proposta apresentada, aceito pela Contratada, entendido 

este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, cujo o valor estimado do 

contrato será de R$. 7.805,50 (sete mil oitocentos e cinco reais e cinquenta centavos). 

 CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão feitos até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da apresentação do 

relatório e resumo dos blocos, mediante a apresentação da Nota Fiscal, através de depósito bancário 

em conta corrente ou poupança em nome da Empresa vencedora do certame nas agências do Banco 

do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Caixa Econômica Federal ou outra a ser indicada. 

 4.2. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento 

fluirá a partir da sua reapresentação. 

 4.3. Dos valores pagos à contratada serão descontados os valores de multa e/ou eventuais 

débitos para com a municipalidade, mediante aviso prévio;  

  CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 

 O prazo de vigência do referido contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do mesmo, sendo que durante a vigência do referido contrato os preços serão fixos. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 
 

 
 

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
“Teu Progresso Nosso Futuro” 

           Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000  / 3360.3018– e-mail: prefeitura@novaboavistars.com.br 
www.novaboavistars.com.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Dotação: 0401 04 123 0016 2085 33903900000000 0001 – Administração Tributária – 

Outros Serviços de Terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

4.1  - Dos Direitos: 

4.1.1 - da ADMINISTRAÇÃO: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 

4.1.2 - do COMPROMITENTE: ser contratado se a Administração utilizar Dispensa de 

Licitação, ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 

4.2 - Das Obrigações: 

4.2.1 - da ADMINISTRAÇÃO: contratar com aquele que detém o menor Preço ofertado, 

ou em igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 

4.2.2 - do COMPROMITENTE: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os 

pedidos de contratação durante o período de duração do referido processo. 

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO  

5.1 Os preços ofertados poderão ser cancelados: 

5.1.1  - pela Administração quando: 

5.1.1.1 - o COMPROMITENTE não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 2 

- o COMPROMITENTE não formalizar contrato decorrente ou não retirar instrumento 

equivalente no prazo estabelecido; 

5.1.1.2 - ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente 

deste processo; 

5.1.1.3 - os preços ofertados forem superiores aos do mercado; 

5.1.1.4 - o COMPROMITENTE der causa à rescisão administrativa de contrato, ou por um 

dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

5.1.1.5 - por razão de interesse público, devidamente justificado pela Administração; 

5.1.2 - pelo prestador de serviços, mediante solicitação por escrito, comprovando estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem processo, 

com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 

convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

6.1. O COMPROMITENTE se sujeita às seguintes penalidades: 

6.1.1  - multa sobre o valor estimado para a vigência do Contrato; 

a) 10 % : recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 

b) 10 % : descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 

6.1.2 II - demais sanções estabelecidas na Lei federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
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Fica designado através da Portaria nº 4408/2017 como Fiscal deste Contrato o Secretário 

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

resumos, objeto deste Contrato, através de um Termo de Recebimento, obedecendo sempre os 

prazos estipulados no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA 

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada da respectiva súmula na 

imprensa oficial do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi/RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente instrumento. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, 

de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista/RS, 03 de maio 2017. 

 

 

DANIEL THALHEIMER 

  Prefeito Municipal 

Contratante   

 

 

 

ESCRITÓRIO CONTÁBIL TRADIÇÃO LTDA - ME 
Contratado 

 

TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS: 

1)______________________                          2)  __________________________ 

    NOME: Clair Panzenhagen   NOME: André Barpp 

         CPF: 914.898.650-04              CPF: 695.792.960-49  


