
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
VIGÊNCIA: 06 DE JANEIRO DE 2003 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 

 
 
  O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, s/nº, devidamente inscrito no CNPJ 
sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor Prefeito 
Municipal, ROSALINO MORESCO, brasileiro, casado, domiciliado em Coronel 
Pilar, a partir de agora denominado simplesmente CONTRATANTE residente e 
domiciliado em Coronel Pilar, aqui denominado de CONTRATANTE e IGAM – 
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS S/C LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General Câmara, 432/903, 
em Porto Alegre/RS com CNPJ nº 01484706/0001-39, representada neste ato 
por Dr. André Leandro Barbi de Souza, brasileiro, advogado, aqui denominada 
de CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de Direito e nos 
termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, têm justo e 
contratado o que segue:  
 
Cláusula primeira - Do Objeto do Contrato: 
 
Prestação de consultoria técnica a distância, abrangendo os seguintes 
serviços: 
 
1. atendimento de consultas nas áreas relacionadas ao sistema de controle 
interno, orçamentos, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, 
contabilidade, Lei de Responsabilidade Fiscal, direito constitucional, 
administrativo, financeiro e tributário, formuladas de forma escrita, por telefone, 
por e-mail ou fax.  
a. As consultas por escrito deverão indicar o prazo em que o Órgão 
Contratante deseja a resposta.  
b. Em caso da não-indicação da necessidade em termos de prazo fica 
estabelecido o prazo de 10 dias, podendo variar de acordo com a 
complexidade da consulta, a ser combinado entre as partes em cada caso 
concreto. 
 



2. Um treinamento mensal aos servidores a respeito de matérias 
relacionadas ao controle de suas atividades, em sala própria de cursos do 
IGAM, sem a cobrança da inscrição para o Município. 
a. De acordo com as matérias que forem sendo consideradas importantes 
aos órgãos públicos o IGAM poderá disponibilizar dois ou mais cursos sem a 
cobrança da inscrição. 
b. É condição para a participação nos cursos com inscrição gratuita estar o 
Órgão Contratante em dia com as mensalidades de que trata este Contrato. 
c. Será cobrada um valor a título de indenização de despesas por 
participante em cada curso disponibilizado, de R$ 30,00, necessários para 
custear as despesas com material didático, locação de equipamentos e outros 
necessários para o desenvolvimento do curso. 
d. O servidor inscrito do Município que fizer a reserva e não comparecer na 
data marcada para o curso é devedor da taxa de inscrição, como condição 
necessária para o sucesso dos eventos que possuem capacidade limitada de 
participantes. 
 
3. O Município poderá solicitar ao Banco IGAM de Legislação e 
Jurisprudência qualquer texto normativo da União e/ou do Estado, ou, então, 
poderá solicitar pesquisa de jurisprudência sobre qualquer tema que envolva as 
áreas de atuação da Consultoria. 
 
4. Instruções técnicas e informações sobre assuntos de interesse do 
Instituto; 
 
5. Recebimento de tabelas com indicadores tributários e financeiros; 
 
6. Recebimento do Calendário de Obrigações Mensais; 
 
7. Recebimento de outros informativos instituídos pelo IGAM com matérias 
de interesse da administração; 
 
8. Atendimento personalizado em nossas salas de reuniões para solução de 
problemas que necessite de reuniões de trabalho; 
 
9. Análise prévias do Relatório Resumido de Execução Orçamentário e 
Relatório de Gestão fiscal, desde que nos remetido em tempo hábil; 
 
10. Descontos especiais em cursos e eventos em que haja a cobrança de 
inscrição. 
 



Obs: Exclui-se do objeto deste contrato, a prestação de serviços jurídicos 
(contenciosos) junto à Justiça Eleitoral, Comum, Federal ou Trabalhista, bem 
como junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
Cláusula segunda - Do Regime de Execução: 
 
O Regime de execução deste contrato é a execução indireta, empreitada por 
preço global. 
 
Cláusula terceira - Do Preço e das Condições de Pagamento: 
 
O preço para o presente ajuste é de R$ 600,00 (seiscentos reais), pagos em 
doze parcelas mensais e sucessivas, sendo as parcelas vencíveis até o dia 10 
dos meses subseqüentes, totalizando o valor do contrato em R$ 7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais). 
 

 Forma de pagamento: débito em conta corrente ou cobrança bancária.  
 

 Em caso de o contrato ser assinado em data que não seja a do início do 
mês, a primeira e a última mensalidade serão proporcionais  aos dias de 
vigência do contrato naqueles meses. 

 

 Em caso de deslocamento de técnicos do IGAM à sede do órgão 
contratante, este indenizará, à empresa contratada o valor de R$120,00 
(cento e vinte Reais) mais R$0,40 o quilômetro rodado, contados da sede do 
IGAM até o Município, incluídos na fatura mensal, ficando reservada à 
empresa contratada a análise da necessidade do deslocamento, inclusive, 
quanto às datas. 

 

 A despesa com a postagem e telecomunicações de informações do IGAM 
cuja iniciativa é do IGAM, este arcará com as despesas.  

 

 Caso o Município solicite o envio de documentos que já foram remetidos 
uma vez, após a primeira remessa o valor das despesas serão cobradas 
junto à parcela mensal referida no primeiro parágrafo deste item. 

 

 A primeira parcela do contrato, relativamente ao mês de janeiro, será 
paga proporcionalmente, conforme o número de dias de vigência contratual. 
 
 
 



Claúsula quarta - Da Dotação Orçamentária: 
 
As despesas decorrentes da execução deste contrato deverão correr pela 
seguinte dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO 03 – Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento 
Atividade 2003 – Manutenção das atividades da Secretaria 
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria (309) 
 
Cláusula quinta -  Do Prazo Contratual: 
 
Este contrato terá o prazo de execução a contar da data de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2003. 
 
Cláusula sexta - Da Fiscalização: 
 
a) O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do 
presente contrato através do titular da pasta de Secretaria de Administração e 
Finanças. 
 
b) A CONTRATADA designa como seu preposto o Sr. André Leandro Barbi de 
Souza, ficando como seu representante no caso de ocorrências na execução 
deste contrato. 
 
c) A CONTRATADA assume a responsabilidade pelo recolhimento das 
obrigações sociais e pela proteção aos seus empregados, como também 
obrigações comerciais e tributárias referente a execução deste contrato. 
 
Cláusula sétima -  Dos Deveres Das Partes: 
 
Constituem deveres da CONTRATADA: 
 
a) atender a contento e com urbanidade às consultas formuladas pelo 
CONTRATANTE, no prazo convencionado neste contrato; 
 
b) manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de 
qualificação e habilitação exigíveis quando da sua formalização; 
 
c) guardar sigilo sobre os assuntos de interesse do CONTRATANTE. 
 
 
 



Constituem deveres do CONTRATANTE: 
 
a) prestar informações e disponibilizar os documentos necessários a 
EMPRESA CONTRATADA indispensáveis à prestação dos serviços avençados 
neste contrato, nos prazos a serem observados a cada caso concreto; 
 
b) efetuar o pagamento nos prazos e condições ajustados. 
 
Cláusula oitava - Das Penalidades: 
 
À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa compensatória de 20% sobre o valor global do contrato; 
 
c) multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na execução dos 
serviços; 
  
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração pública por prazo não superior a 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. 
 
Cláusula nona - Da Rescisão e Alteração Contratual: 
 
a) O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 e com a 
observância do art. 79, ambos da Lei 8.666/93. 
 
b) A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista, na forma da Lei 8.666/93. 
 
c) O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida nos incisos I e II, do 
art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula décima - Das Disposições Finais: 
 
Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal 
8.666/93. 



 
Fica eleito o Foro da comarca de Garibaldi para solucionar as dúvidas 
decorrentes deste contrato na via judicial. 
 
   E, por considerarem o presente instrumento de contrato, conforme, 
subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 
(três) vias de igual teor, forma e valor. 
 
      
           CORONEL PILAR, em 06 de janeiro de 2002. 
 
 
 
                          _____________________________ 
                                      MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
                                    ROSALINO MORESCO 
           Prefeito Municipal 
 
 
 
                            ______________________________________ 
                          IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos 
                                                  Públicos S/C Ltda. 
    André Leandro Barbi de Souza 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________                                
 
________________________ 
 
 
 
Visto. De acordo. 
 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 


