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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° 044/2012 

CONVITE Nº 007/2012 

VIGÊNCIA: 1° DE JUNHO DE 2012 A 1° DE JUNHO DE 2013  

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR , pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa 

na Avenida Vinte e Cinco de Julho, n° 538, Centro, CNPJ n° 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. ADELAR LOCH , doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

ELISABETE MATTEI , pessoa jurídica com sede na Rua Alberto Aimi, s/n°, Coronel Pilar/RS, inscrita no CNPJ 

sob o n° 15.317.024/0001-46, neste ato representada  por ELISABETE MATTEI, inscrita no CPF n° 

588.003.600-68, doravante denominada de CONTRATADA , celebram o presente contrato de prestação de 

serviços, na forma da Lei Municipal n° 120/2003 e d e acordo com as cláusulas e disposições a seguir 

expressas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – É objeto da presente a contratação de empresa para fornecimento de 

até 220 horas mensais de serviços médicos veterinários, para atendimento de Acordo de Cooperação Técnica 

celebrado entre o Município de Coronel Pilar e a União Federal, através da Superintendência Federal de 

Agricultura do Rio Grande do Sul, para realização de inspeção federal de produtos de origem animal na 

empresa Frigorífico Nicolini Ltda. (Garibaldi/RS) conforme Lei Municipal nº 577/2012 e Acordo de Cooperação 

Técnica nº 038/2012. 

Parágrafo Primeiro . O licitante deverá observar e os serviços prestados estarão vinculados aos 

termos do Acordo de Cooperação Técnica nº 38 , que tem por objeto a conjugação de esforços das partes 

nele acordantes no desenvolvimento e execução de ações diretamente ligadas aos trabalhos na área de 

inspeção de produtos de origem animal, no SIF Nº 3169 - FRIGORÍFICO NICOLINI LTDA, no Município de 

Garibaldi/RS. 

Parágrafo Segundo. O profissional disponibilizado pela contratada deverá realizar treinamento 

oferecido pela Superintendência Federal de Agricultura e será periodicamente avaliado pelo mesmo órgão. 

Parágrafo Terceiro.  Os trabalhos realizados pelo profissional disponibilizado pela contratada 

serão passíveis de controle, supervisão e fiscalização pela Superintendência Federal de Agricultura, ficando 

obrigado ao cumprimento da legislação federal pertinente. 

Parágrafo Quarto.  Na hipótese de solicitação de substituição do profissional pela 

Superintendência Federal da Agricultura, o que poderá ocorrer a seu exclusivo critério, a contratada deverá 

disponibilizar substituto no prazo designado, sob pena de rescisão do contrato. 

Parágrafo Quinto.  O valor pago mensalmente ao contratado pelos serviços objeto deste contrato 

compreendem todas as despesas inerentes à atividade desempenhada, como tributos, contribuições 

previdenciárias, alimentação, deslocamentos, inclusive para fins de participação em reuniões, supervisões 
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técnicas e treinamento, quando convocados, não havendo qualquer acréscimo no período de vigência da 

contratação. 

Parágrafo Sexto.  A licitante deverá disponibilizar um profissional específico para a execução do 

presente contrato, devendo o médico veterinário designado estar devidamente habilitado e registrado no 

respectivo Conselho Profissional, cabendo ao fornecedor a exclusiva responsabilidade decorrente da relação 

trabalhista mantida com o profissional. 

Parágrafo Sétimo.  O limite de horas mensais de atividade é de 220 horas, cabendo ao licitante 

submeter-se ao regime de trabalho e horários determinado pela Superintendência Federal de Agricultura. 

Parágrafo Oitavo.  A presente contratação tem como objeto tão somente a execução dos serviços 

profissionais discriminados neste instrumento e terá vigência de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, 

não sendo sujeito à renovação. 

CLÁUSULA SEGUNDA  – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.  O regime jurídico aplicável ao 

presente contrato é o da Lei Federal n° 8.666, de 2 1 de junho de 1993 e todas as alterações vigentes, bem 

como as disposições da Lei Municipal n° 120/2003. 

CLÁUSULA TERCEIRA  – DO PREÇO. O preço contratado para a execução dos serviços é de R$ 

17,28 (Dezessete reais e vinte e oito centavos) por hora, perfazendo R$ 3.801,60 (Três mil, oitocentos e um 

reais e sessenta centavos) mensais, correspondente às 220 horas, totalizando a contratação de o valor de R$ 

45.619,20 (Quarenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos). 

CLÁUSULA QUARTA  – DO PAGAMENTO. O pagamento pelos serviços será efetuado de forma 

mensal, mediante a entrega da fatura ou nota fiscal do mês findo e de um relatório discriminando emitido 

pela empresa inspecionada indicando os horários da prestação dos serviços , sendo que a mesma 

deverá ser apresentada na Tesouraria Municipal até o último dia útil do mês para pagamento até o dia 15 

(quinze) do mês subsequente. 

Parágrafo Único. O Contratante poderá efetuar o desconto dos valores de penalidades aplicadas 

à Contratada, em função de inadimplência na execução do contrato, quando dos pagamentos. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS TRIBUTOS INCIDENTES. Os impostos, taxas e contribuições 

federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade da Contratada ou sobre o preço pago são de 

responsabilidade exclusiva da Contratada, nos termos das legislações aplicáveis, ficando facultada à 

Contratante a retenção ou desconto na fonte dos tributos de sua competência. 

CLÁUSULA SEXTA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA . A contratada se obriga a 

executar os serviços na forma estipulada neste contrato e: 

a) ter e manter disponíveis todos os equipamentos necessários à execução dos trabalhos; 

b) manter pessoal qualificado, em número suficiente para o andamento dos trabalhos; 
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c) obrigar seus empregados a utilizar equipamentos de proteção individual, bem como dispor no 

local da execução dos serviços de todos os meios necessários à prevenção de acidentes; e 

d) manter em dia suas obrigações patronais, trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais. 

e) cumprir fielmente e com exatidão as obrigações contratualmente assumidas, atendendo ao 

objeto da contratação descrito na Cláusula Primeira deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA RENOVAÇÃO. A presente 

contratação terá vigência de 12 meses, vigendo de 1° de junho de 2012 até o dia 1° de junho de 2013, s em 

possibilidade de renovação. 

Parágrafo Único. Não haverá reajuste no preço dos serviços no período de vigência contratual.  

CLÁUSULA OITAVA  – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  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 licitados, 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 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 NONA  – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Os recursos necessários para atender 

às despesas decorrentes desta contratação estão alocados na seguinte rubrica orçamentária:  

ÓRGÃO 06 – SECRETARIA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Atividade 2602 – Incentivos à Produção Agrícola 

3.3.90.39.05.00 – Serviços Técnicos Profissionais (654) 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. A comunicação entre as partes será escrita 

quando necessária. 
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Parágrafo Primeiro.  A Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio fiscalizará a 

execução do presente contrato. 

Parágrafo Segundo  Para dirimir as dúvidas e controvérsias emergentes deste contrato fica eleito 

o foro da Comarca de Garibaldi/RS. 

Parágrafo Terceiro. O presente instrumento contratual bem como 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. 

 

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, 30 de maio de 2012. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 

ADELAR LOCH 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

ELISABETE MATTEI 

ELISABETE MATTEI 

Representante 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

1. ______________________________ 

2. _______________________________ 

 

Visto. 

Cristiano Salvatori 

OAB/RS n° 45.252 

Assessoria Jurídica 

 


