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C O NT R A T O  D E  P R E S T A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  N ° 0 3 1 / 2 0 1 0  
CONVITE Nº 008/2010 

VIGÊNCIA: 07 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE ABRIL DE 2011 

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público com sede administrativa na Av. Vinte e 

Cinco de Julho, n° 538, Coronel Pilar/RS, CNPJ nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, BGK ASSESSORIA E PROJETOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 10.518.985/0001-03, com sede na Rua Bento 

Gonçalves, nº 65, Centro, São Valentim do Sul/RS, neste ato representada por Mérielem Kronhardt, CPF n° 

834.231.090-68, doravante denominada de CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, oriundo da licitação modalidade Convite nº 008/2010, de acordo com as cláusulas e disposições a 

seguir expressas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Constitui objeto do presente a contratação de empresa para prestação de serviços de 

assessoria para captação de recursos estaduais e federais, com preparação de planos de trabalho para captar 

recursos, encaminhamento de projetos e planos de trabalho aos órgãos federais e estaduais, até sua efetiva 

contemplação, preparação de contas, montagem do projeto e acompanhamento a licitações, conforme segue: 

1.1 Elaboração dos planos de trabalho no SICONV. 

1.2  Encaminhamento de pedidos de recursos federais. 

1.3  Encaminhamento de projetos e plano de trabalho aos órgãos federais. 

1.4  Representar a Prefeitura Municipal em Brasília nos órgãos repassadores de recursos e na  

Administração Pública Federal e articulação com a bancada federal. 

1.5  Acompanhar os projetos de engenharia, compreendendo: 

 a) plantas (projetos arquitetônicos, estrutural, elétricos, hidro-sanitário, hidráulico e complementares);     

 b) planilha orçamentária; 

 c) especificações técnicas; 

 d) memorial descritivo; 

 e) memória de cálculo, entre outras; 

 f) auxílio nas escolhas das obras e locais onde serão executadas. 

1.6  Identificar os programas que já estão destinando recursos para o município, bem como: 

 a) analisar o orçamento geral da união (OGU) para definir emendas de interesse do município; 

 b) executar a prestação de contas; 

 c) acompanhamento nas licitações dos referidos recursos liberados; 
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 d) visitas quinzenais para acompanhamento das atividades vinculadas ao referido serviço a ser 

prestado; 

 e) os custos e despesas com viagens e demais deslocamentos procederão por parte da Contratada; 

 f) acompanhamento de obras, se for o caso, juntamente com a equipe de engenharia. 

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. 

CLÁUSULA TERCEIRA. Constituem deveres do Contratado: 

a) prestar os serviços na forma ajustada; 

b) assumir responsabilidade exclusiva e integral pelo cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias frente a seus empregados; 

c) manter durante a execução do contrato todas as  condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação;  

d) apresentar quando solicitado documentos que comprobatórios do cumprimento das obrigações sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e afins; 

e) encaminhar mensalmente à Contratante relatório descrevendo os serviços prestados, apresentando a 

documentação relativa quando exigida; e 

e) responsabilizar-se pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato. 

Parágrafo Único. Cumpre ao Contratante, sempre que requisitado, apresentar os documentos e prestar as 

informações que se fizerem necessárias para a plena execução do objeto pelo Contratado. 

CLÁUSULA QUARTA. O valor contratado para a prestação dos serviços é de 1.997,00 (um mil e novecentos e 

noventa e sete reais) mensais, totalizando para o ano o valor de R$ 23.964,00 (vinte e três mil e novecentos e 

sessenta e quatro reais). 

CLÁUSULA QUINTA. O pagamento será efetuado de forma mensal, mediante a entrega da fatura ou nota 

fiscal do mês findo, onde discriminada a quantidade de horas e/ou procedimentos executados no respectivo 

mês, sendo que a mesma deverá ser entregue na Tesouraria até o 3º dia útil para pagamento até o 15° 

(décimo quinto).  

Parágrafo Único. O pagamento será efetuado diretamente ao representante da empresa, na Tesouraria 

Municipal mediante apresentação dos documentos exigidos. 

CLÁUSULA SEXTA. Não haverá reajuste do preço dos serviços nos primeiros 12 (doze) meses de vigência 

contratual. Após, e em caso de renovação, no interesse e conveniência da Administração Pública, o valor será 

corrigido com base no Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, acumulado dos 12 (doze) meses 

imediatamente anteriores. 
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CLÁUSULA SÉTIMA. Os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais incidentes sobre a 

atividade do licitante ou sobre o preço pago são de responsabilidade exclusiva do Contratado, nos termos das 

legislações aplicáveis, ficando facultada à Contratante a retenção ou desconto na fonte dos impostos de sua 

competência. 

CLÁUSULA OITAVA. A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura até a data de 07 de abril de 2011, podendo ser renovado no interesse e conveniência da 

Administração Pública, por prazo inferior ou igual ao antes contratado, mantidas as demais condições 

contratuais. 

CLÁUSULA NONA. Independente das sanções penais cabíveis, da indenização por perdas e danos e da 

possibilidade de rescisão, a Administração Municipal, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, na 

forma dos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, 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 da proposta; 

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 até a data do próximo pagamento a ser feito 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. Os recursos necessários para atender às despesas decorrentes desta contratação, 

estão alocados no Orçamento Geral do Contratante, na seguinte rubrica orçamentária: 

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

Atividade 2300 – Man. Das Ativ. Da Sec. Adm. Finanças e Planejamento 

3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pés. Jurídica (324) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O presente instrumento contratual e todas as suas disposições vinculam as 

partes nos termos do ato convocatório e anexos, proposta e demais atos da licitação que lhe deram origem, 

sendo aqueles parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A comunicação entre as partes será escrita quando necessária.  
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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, 07 de abril de 2010. 

 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 

ADELAR LOCH 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. 

MÉRIELEM KRONHARDT 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
1. ______________________________ 

 

2. ______________________________ 

Visto. 

Cristiano Salvatori 

OAB/RS 45.252 

Assessoria Jurídica 

 


