
CONTRATO N° 004/2007 
ORIGEM: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2006 

VIGÊNCIA: DE 29 DE JANEIRO DE 2007 A 29 DE JANEIRO DE 2008 
 

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Avenida 25 de Julho, n° 538, Coronel Pilar/RS, devidamente inscrito no 

CNPJ sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

ADELAR LOCH, brasileiro, casado, mesmo endereço, doravante denominado 

CONTRATANTE e IGAM – INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS 
PÚBLICOS S/C LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General 

Câmara, n° 432, Sala 903, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ nº 01.484.706/0001-39, 

representada neste ato por PAULO CÉSAR FLORES, brasileiro, casado, CPF nº 

470.064.200-91 e RG nº 1041063189, doravante denominada de CONTRATADA, 

celebram o presente contrato, na forma do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 

001/2007, do art. 25, II Lei Federal n° 8.666/93 e de acordo com as cláusulas e 

disposições a seguir expressas 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. É objeto do presente contrato cuja origem foi o 

Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2007 de 22 de Janeiro de 2007, a 

contratação dos seguintes serviços:  

I - assinatura de Informativo Técnico Atualiza, com assuntos de interesse 

da Administração Pública Municipal (Agenda de Obrigações, Indicadores e Tabelas, 

IGAM Express, Contabilidade Pública, Orçamentos, Controles Internos, Pessoal, 

Licitações, Tributos Municipais, Previdência Pública e RGPS e Assuntos Específicos), 

com edições mensais pelo período de 12 meses; 

II – atendimento a consultas via telefone, fax ou e-mail nos mais diversos 

setores da Administração Pública; 

III – a disponibilização pela Contratada de legislações e jurisprudências e 



de acesso irrestrito aos sites da Contratada; 

IV – a disponibilização de casos ou assuntos não localizados nos 

Informativos recebidos; 

V – acesso à consultoria escrita, por e-mail, por fax, telefone ou 

pessoalmente pelo Prefeito e Servidores Públicos; 

VI – acesso à página da Contratada e aos informativos disponíveis em 

meio magnético para impressão e consultas; 

VII – acesso às consultas respondidas através do site da Contratada por 

meio de senha exclusiva do cliente; 

VIII – remessa das consultas respondidas por escrito pelo correio 

diretamente ao Chefe do Poder Executivo; 

IX – recebimento periódico por e-mail de informações sobre as últimas 

Decisões dos Tribunais de Contas e Judiciais, além de entendimentos técnicos e 

melhores práticas de administração; 

X – acesso ao envio de qualquer Legislação, Decisão Administrativa ou 

Judicial, que o Contratante necessite; 

XI – atendimento pessoal diretamente na sede da Contratada; 

XII – disponibilização de modelos de Legislação, Formulários, 

Procedimentos Administrativos ou Manuais; e 

XIII – descontos em cursos realizados pela Contratada. 

Parágrafo Primeiro. A Contratada obriga-se a manter durante toda a 

vigência do Contrato, as condições necessárias à execução do mesmo, bem como 

disponibilizar pessoal técnico habilitado, na forma da legislação incidente, respondendo 

solidariamente perante à municipalidade a empresa e seus sócios pela boa execução e 

cumprimento do presente contrato. 

Parágrafo Segundo. O presente instrumento contratual e, assim, todas as 

suas disposições, vinculam as partes nos termos do processo de inexigibilidade que lhe 

deu origem e demais atos afins, sendo aqueles parte integrante deste contrato. 



 

CLÁUSULA SEGUNDA. O regime jurídico do presente contrato é o da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes, em especial 

o art. 25, II. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. O valor total dos serviços contratados é de R$ 

9.590,42 (nove mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), sendo que o 

pagamento far-se-á da seguinte forma: 

a) R$ 2.877,10 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos) 

em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato; e  

b) 11 (onze) parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 610,30 

(seiscentos e dez reais e trinta centavos), com vencimento até o 15º (décimo quinto) dia 

do mês subseqüente ao vencido; 

Parágrafo Primeiro. A forma de pagamento dos serviços será através de 

débito em conta ou cobrança bancária.  

Parágrafo Segundo. O pagamento será efetuado mediante a entrega na 

Tesouraria Municipal da fatura ou nota fiscal até o último dia útil do mês findo. 

Parágrafo Terceiro. Por ocasião dos pagamentos, o Contratante poderá 

efetuar o desconto dos valores de multas e penalidades aplicadas à Contratada, em 

função de inadimplência na execução do contrato e outras despesas. 

Parágrafo Quarto. Os pagamentos efetuados em atraso serão acrescidos 

de multa de 1% (um por cento) e juros mensais 1% (um por cento) ao mês de atraso, 

podendo ser dispensados a critério da empresa Contratada. 

Parágrafo Quinto. Não haverá reajuste de preços dos serviços nos 

primeiros 12 (doze) meses de vigência contratual. Após, e em caso de renovação 

contratual, o valor poderá ser corrigido com base no Índice Geral de Preços de Mercado 

– IGPM acumulado dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

Parágrafo Sexto. As despesas com a postagem e telecomunicações de 



informações serão suportadas pela Contratada, quando forem de sua iniciativa. 

Parágrafo Sétimo. Caso o Contratante solicite segunda via de 

documentos que já foram remetidos pela Contratada, o Município arcará com as 

despesas que serão cobradas junto à parcela mensal referida no caput desta Cláusula, 

desde que devidamente descriminadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA. Os impostos, taxas e contribuições federais, 

estaduais e municipais incidentes sobre a atividade da Contratada ou sobre o preço pago 

são de responsabilidade exclusiva desta, nos termos das legislações aplicáveis, ficando 

facultada à Contratante a retenção ou desconto na fonte dos impostos de sua 

competência. 

Parágrafo Único. É responsabilidade exclusiva da Contratada a 

manutenção da regularidade das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas frente 

a seus empregados, inclusive quanto ao pessoal eventualmente disponibilizado para a 

execução dos serviços, bem como quanto à responsabilidade decorrente da prestação 

dos serviços ora contratados. 

 

CLÁUSULA QUINTA. As despesas decorrentes da execução deste 

contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO 03 – Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento 

Atividade 2083 – Manut. das Ativ. da Sec. Adm. Finanças e Planejamento 

3.3.90.39.01.00.00 – Assinaturas de Periódicos e anuidades (325) 

 

CLÁUSULA SEXTA. O regime de execução deste contrato é a execução 

indireta de empreitada por preço global. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, de 



acordo com o que preceitua o art. 57, II, da Lei 8.666/93, iniciando na data de sua 

firmatura vigendo até 29 de janeiro de 2008, podendo ser prorrogada no interesse e 

conveniência da Administração Pública. 

Parágrafo Primeiro. O presente contrato poderá ser rescindido antes do 

termo fixado nesta Cláusula, desde que com prévio aviso justificado, por escrito, de no 

mínimo 30 (trinta) dias, por qualquer das partes, facultado ao Contratante, em vista do 

interesse e conveniência pública, exigir que a Contratada cumpra o dobro do prazo 

descrito. 

Parágrafo Segundo. O Contratante poderá rescindir o presente contrato 

por ato administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes da Lei n° 

8.666/93, sem que caiba à Contratada, qualquer indenização, sem prejuízo das 

penalidades que se mostrarem cabíveis em processo administrativo regular. 

 

CLÁUSULA OITAVA. Os serviços prestados e o integral cumprimento 

deste contrato serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante, através da 

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. 

Parágrafo Único. A Contratada designa como seu preposto o Sr. Paulo 

César Flores, ficando como seu representante para o caso de eventuais ocorrências na 

execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Constituem deveres do Contratante: 



a) prestar informações e disponibilizar os documentos necessários à 

Contratada para a prestação dos serviços avençados neste contrato, nos prazos a serem 

observados a cada caso concreto; e 

b) efetuar o pagamento nos prazos e condições ajustados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Independente das sanções penais 

cabíveis, da indenização por perdas e danos e da possibilidade de rescisão contratual, a 

Administração, no caso de inexecução total ou parcial dos serviços contratados, na forma 

dos art. 86 e 87 da Lei de Licitações, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou 

não com outras previstas no mesmo diploma legal: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato; 

c) juros moratórios de 0,067% ao dia em relação ao atraso na prestação e 

entrega dos serviços; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 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; 

f) rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública por 

descumprimento contratual. 

Parágrafo Primeiro. As penalidades aplicadas na forma dos itens b e c 

deverão ser recolhidas à Fazenda Municipal imediatamente após seu lançamento e 

notificação ao Contratado, até a data do próximo pagamento à Contratada. 

Parágrafo Segundo. A Contratada reconhece, nos termos do art. 55, IX, 

da Lei Federal n° 8.666/93 os direitos da Administração Pública em caso de rescisão 

administrativa, na forma prevista no art. 77 da referida norma. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos serão dirimidos na 

forma da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Para dirimir as dúvidas e controvérsias 

emergentes deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 

 

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente 

instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas 

folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

Coronel Pilar/RS, 29 de Janeiro de 2007. 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
ADELAR LOCH 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

IGAM – INSTITUTO GAMMA DE 
ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS 

PAULO CÉSAR FLORES 
CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

 

Visto. 
Fernanda Guzatto  
Assessoria Jurídica 
OAB/RS 60.057 


