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C O N T 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 4 9 / 2 0 1 0  

CONVITE Nº 016/2010 

 

VIGÊNCIA:1° DE OUTUBRO DE 2010 A 31 DE MARÇO DE 2011 

 

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

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

Municipal, ADELAR LOCH, brasileiro, casado, mesmo endereço, portador do CPF n° 196.249.640-68, 

doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, ROCHA E SCHNORR ESCRITÓRIO DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n° 10.915.798/0001-55, com sede na Rua Senador Pinheiro Machado, 474, Sala 02, Bairro Centro, Bom 

Retiro do Sul/RS, neste ato representada por EDUARDO SCHNORR, brasileiro, solteiro, na cidade de 

Lajeado/RS, inscrito no CPF sob o n° 007.227.770-00, doravante denominada de CONTRATADA, celebram 

o presente contrato de prestação de serviços, de acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. É objeto do presente contrato, cuja origem foi a Licitação Modalidade Convite n° 

016/2010, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de na prestação de serviços de 

assessoramento contábil e orçamentário do Município, englobando todos os serviços inerentes a esse tipo 

de atividade em observância às normas aplicadas à contabilidade pública, assim descritos: 

a) Assessoramento Contábil: acompanhamento dos serviços de contabilidade do Município, realizados 

através de Sistema Informatizado, instalado em equipamento municipal, obrigando-se o licitante vencedor a 

manter os serviços sempre atualizados e em perfeito funcionamento, possibilitando a emissão dos relatórios 

mensais e anuais dentro dos prazos legais, providenciando o envio destes à Câmara de Vereadores, 

conforme previsto na Lei Orgânica Municipal, e ao Tribunal de Contas do Estado, na forma da legislação 

vigente. . Emissão de relatórios e seu encaminhamento para publicação, quando necessário, inerentes à 

contabilidade, tais como SIOPS, Relatório de Gestão da Saúde – Anexo II, relatórios para o STN, para a 

Secretaria da Assistência Social – Anexos II, III e IV, e outros cujas datas de entrega ocorram dentro do 

período contratado. 

b) Assessoramento Orçamentário: elaboração das peças que compõem o Sistema Orçamentário do 

Município como a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei do Orçamento Anual, acompanhamento da 

execução do Orçamento Anual, providenciando o encaminhamento da abertura de Créditos Adicionais, com 

a indicação dos Recursos disponíveis. 

Parágrafo Primeiro Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados e 

inscritos no CRC/RS, cuja responsabilidade será pessoal e exclusiva.  
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Parágrafo Segundo. A responsabilidade técnica pelos serviços prestados será do Sr. Eduardo Schnorr, 

qualificação, inscrito no CRC/RS sob o n° 75.787. 

Parágrafo Terceiro. Os serviços deverão ser executados na sede administrativa do Município de Coronel 

Pilar no mínimo 08 (oito) horas semanais, sendo que demais atividades poderão ser realizadas na sede da 

licitante. 

Parágrafo Quarto. São de responsabilidade do Município as despesas com material necessário à execução 

dos serviços e a disponibilização de equipamentos e programas de informática para viabilizar a execução.  

Parágrafo Quinto. É vedada a subcontratação dos serviços objetos do contrato, ressalvados casos 

excepcionais, justificados, e expressamente permitidos pela Secretaria responsável. 

Parágrafo Sexto. 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, sem prejuízo do disposto no Parágrafo Primeiro. 

Parágrafo Sétimo. O presente instrumento contratual e, assim, todas as suas disposições, vinculam as 

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

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. 

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. 
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CLÁUSULA QUARTA. O valor contratado para a prestação dos serviços é R$ 2.650,00 (dois mil e 

seiscentos e cinqüenta reais) mensal, totalizando o valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos 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 06 (seis) 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 06 (seis) meses 

imediatamente anteriores. 

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 06 (seis) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura até a data de 31 de março 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. 
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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: 

ÓRGÃO: 03 – SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

Atividade 2300 – Manut. das Ativ. Da Sec. Adm. Finanças e Planejamento 

3.3.90.00.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa 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.  

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, 1° de outubro de 2010. 

 

Município de Coronel Pilar 

Adelar Loch 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

ROCHA E SCHNORR ESCRITÓRIO DE 

SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA 

EDUARDO SCHNORR 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

Visto. 

Cristiano Salvatori 

OAB/RS n° 45.252 

Assessoria Jurídica 
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