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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS N. 044/2014 

Pregão Presencial nº. 004/2014 

 
I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cida-

de de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Muni-

cipal Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casa-

do, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADA: SOLDI – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLI-

COS E PRIVADOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº. 07.202.311/0001-82, com sede na Rua Ervino 

Breitenbach, nº 250, Sala 04, Bairro São João, cidade de Pinheirinho do Vale – RS, representada nes-

te ato por seu Procurador Senhor Elton Tatto, brasileiro, solteiro, professor, portador do CPF. nº. 

951.907.400-72, identidade civil nº. 6063320664,  residente e domiciliado na Rua Ervino Breitenba-

ch, nº 250, Bairro São João, cidade de Pinheirinho do Vale – RS, inscrito no CPF 951.907.400-72.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei 

Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

alterada pela Lei Federal nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº. 9.648, de 27 de  maio de 

1998, no Decreto Municipal nº. 036/2007 de 15 de maio de 2007 e Decreto Municipal nº. 034/2008, 

de 07 de abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº. 004/2014 – 

Processo Licitatório nº. 007/2014. 

 

III – OBJETO E CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO:  
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, 

descrito na cláusula segunda, regendo-se pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações posterio-

res, legislação pertinente, direito público e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras das obriga-

ções, responsabilidades das partes.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:  
Constitui objeto do presente contrato a prestação pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dos 

serviços de Assessoria e Consultoria Técnica na elaboração, encaminhamento, acompanhamento e 

prestação de contas de projetos nas esferas Estadual e Federal, abrangendo os sistemas SICONV, 

SIGOB, FNS, SIMEC, bem como termos de compromisso, contratos de repasse, convênios, entre 

outros instrumentos congêneres, junto a administração municipal de Taquaruçu do Sul - RS. Incluin-

do a verificação do andamento de processos de viabilização de recursos nos órgãos públicos e priva-

dos; acompanhamento na liberação de recursos nos órgãos e instituições públicas; acompanhar e in-

formar sobre os programas com prazos de cadastramento abertos em cada Ministério ou Secretaria, 

onde exista a possibilidade de pleitear recursos; acompanhamento de todos os Convênios, termos de 

compromisso, contratos de repasse e instrumentos congêneres; assessoramento nos sistemas SI-

CONV, SIGOB, FNS, SIMEC e outros; acompanhar os prazos e verificar a necessidade de solicitar 

termo aditivo ou ajuste de plano de trabalho; monitorar os Convênios e Contratos de repasse nos sites  
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da Caixa Econômica Federal e no Portal da Transparência, entre outros; visitar a Prefeitura Municipal 

de Taquaruçu do Sul periodicamente para discutir e levantar demandas e acompanhar os pleitos em 

andamento, treinar e orientar um funcionário da prefeitura que será responsável pela intermediação e 

acompanhamento das informações entre a prefeitura e a empresa contratada; fornecer cópia digitali-

zada de todos os projetos elaborados e informações relacionadas; fornecer cópia digitalizada do con-

trole de projetos; e orientar na documentação necessária para a celebração de Convênios, Contratos 

de Repasse, Termos de Compromisso ou instrumentos congêneres.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Os serviços de assessoria serão os seguintes:  

1. Acompanhar e informar sobre os programas com prazos de cadastramento abertos em cada minis-

tério ou secretaria, onde há possibilidade de propor pleito.  

2. Elaborar projetos de captação de recursos, exceto projetos de engenharia e licenciamento ambien-

tal:  

2.1. Governo Federal: no sistema de convênios – Siconv; 

2.2. Governo do Estado: de acordo com a orientação de cada secretaria  

3. Alimentar o sistema (Siconv) nas abas “execução: licitação, contrato, liquidação e pagamento”, 

“relatórios de execução”, “registro de ingresso de recursos” e “prestação de contas”;  

4. Acompanhar os prazos e verificar a necessidade de solicitar termo aditivo ou ajuste de plano de 

trabalho;  

5. Visitar a prefeitura periodicamente para discutir e levantar as demandas e acompanhar os pleitos 

em andamento;  

6. Treinar e orientar um funcionário da prefeitura que será responsável pela intermediação e acompa-

nhamento das informações entre a contratada e a prefeitura;  

7. Fornecer cópia na forma digitalizada de todos os projetos elaborados e informações relacionadas;  

8. Fornecer cópia digitalizada do controle de projetos.  

 

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA para a prestação dos serviços, objeto deste contrato, 

cobrará da Prefeitura o valor mensal de R$ 2.750,00 ( Dois mil setecentos e cinqüenta reais).  

1. A CONTRATANTE pagará o valor mensal ajustado, mediante o depósito bancário do valor da 

Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação de 

serviço. 

2 . A CONTRATADA remeterá ao contratante, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a Nota Fiscal com a 

identificação da conta bancária, dos serviços relativos à mensalidade, para os atos da liquidação da 

despesa. 

3. O valor contratado somente poderá sofrer reajuste no caso de prorrogação do contrato, utilizando-

se como índice de correção o IGPM do período, ou outro índice que for fixado oficialmente como 

parâmetro de reajuste de contratos da espécie. 

4.  Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento dos valores devidos, incidirão multa de 

10 % (dez por cento) sobre a parcela devida, mais juros de 1 % (um por cento) ao mês e correção 

monetária pela variação do IGPM, calculada por data dia a partir do 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao do vencimento. 
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CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência de um ano, a contar de 20 de março de 

2014 até 19 de março de 2015, podendo ser prorrogado pelas partes por períodos sucessivos de 12 

(doze) meses, até atingir o prazo máximo de vigência de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57. § 

II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Legislação Complementar. 

1. No caso de prorrogação do Contrato além dos doze meses previstos como vigência inicial, poderá 

este sofrer reajuste mediante a aplicação do índice de reajuste do IGPM dos últimos doze meses ou 

outro índice que o venha substituir. 

 

CLÁUSULA SEXTA: O pagamento dos serviços será efetuado sempre ate o dia 5º (quinto) dia útil 

do mês subsequente ao dos serviços prestados, após a apresentação de Nota Fiscal e relatório das 

atividades executadas.  

Parágrafo Primeiro: O pagamento a CONTRATADA ficará condicionado a comprovação de regu-

laridade para com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (negativa do 

INSS e FGTS).  

Parágrafo Segundo: Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos serviços ou 

implicará em sua aceitação.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O preço contratado, constante na cláusula quarta não sofrerá qualquer tipo 

de reajuste no prazo de 12 meses.  

 

CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do 

presente contrato através do Senhor Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Eloy Zanatta, CPF. 

Nº 459.973.300-87, como gestor do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: Encargos de responsabilidade da empresa contratada:  

a) Pelas despesas de deslocamentos, estadia e alimentação, oriundos da prestação dos serviços, objeto 

desta licitação;  

b) Prestar os serviços na forma ajustada;  

c) Colocar profissionais devidamente habilitados e vinculados ao seu quadro de pessoal, para a exe-

cução dos serviços de assistência técnica, objeto desta licitação;  

d) Pelos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, oriundos da prestação dos serviços de que 

trata esta licitação;  

e) Pelos reparos as suas costas de qualquer defeito que se verifique nos serviços prestados; 

f) Cumprir uma carga horária de 12 (doze) horas semanais com um técnico e, se necessário, em ou-

tros períodos e horários previamente combinados entre as partes, e ainda pela via telefônica, correio 

eletrônico, fax e correspondências, de acordo com as necessidades, para o atendimento dos serviços 

contratados, sem qualquer custo adicional.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: Encargos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do 

Sul:  

a- Pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.  

b- Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na cláusula quinta deste 

contrato.  

c- Repassar todas as informações necessárias solicitadas para inserção no sistema de convênios, na 

forma digitalizada.  
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d- Fornecer as senhas necessárias para acesso ao sistema de convênios, de acordo com o perfil, e 

também aquelas necessárias para outros sistemas (FNS, FNDE, PAC, SIGOB...);  

e- Indicar um funcionário que será o contato direto com a empresa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Penalidades;  

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, apli-

car as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórias das perdas e danos sofridas 

pela Administração, conforme art. 408 e seguintes, do Código Civil, e Administrativa, nos moldes do 

art. 87, da Lei nº. 8.666/93:  

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela inexecução parcial do 

mesmo;  

b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela inexecução total do 

mesmo, podendo ser cumulada com a suspensão temporária de participação em licitação e impedi-

mento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administra-

ção, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

A penalidade de multa será aplicada ainda nas seguintes hipóteses e percentuais:  

I) Por atraso na entrega do material/equipamento: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente 

sobre o valor da quantidade entregue fora do prazo, até o limite de 15 (quinze) dias corridos. Do 16° 

dia em diante poderá ser considerada inexecução do contrato;  

II) O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da em-

presa apenada. À critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido será descon-

tado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será inscrito 

como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo; Os materiais/equipamentos deverão 

seguir RIGOROSAMENTE as especificações do presente contrato e deverão ser de boa qualidade 

sob pena de devolução.  

São aplicáveis ao presente contrato, inclusive, as Sanções Administrativas estabelecidas nos artigos 

86 a 88 e sanções penais estabelecidas nos artigos 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor.  

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência con-

tratual.  

O presente Contrato é regido em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a 

qual terá sua aplicabilidade, também nos casos omissos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: É direito do Município rescindir o presente contrato;  

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos do inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666 

de 21 de junho de 1993,  

b) Por mutuo acordo ou conveniência Administrativa recebendo a contratada somente pelo valor dos 

serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a titulo de indenização ou qualquer ou-

tro titulo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento.  

c) judicialmente, nos termos da legislação.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto do pre-

sente instrumento, sem o consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo 

os limites legais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O regime de execução do presente contrato é de prestação de 

serviços, descaracterizando-se qualquer vínculo empregatício entre a Prefeitura e a Contratada ou que 

esta venha a contratar em seu nome.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos de alteração ou rescisão contratual, são os constantes da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato se rege pelo que contém suas cláusulas e em 

casos de dúvidas e omissões terá como subsídio o que estabelece a Lei Federal 8.666/93, e suas pos-

teriores alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do pre-

sente objeto Contratual que não possam serem dirimidos pela intermediação Administrativa, fica elei-

to o Foro da Comarca de Frederico Westphalen- RS , com expressa renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que se apresente.  

E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas (02) testemunhas, em 

03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e le-

gais efeitos.  

  

  Taquaruçu do Sul, RS, 20 de março de 2014. 

 

 

SOLDI – Assessoria e Consultoria em Projetos Públicos e Privados Ltda 

ELTON TATTO 

CONTRATADA 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

VANDERLEI ZANATTA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

ELOY ZANATTA 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

A ____________________________               B   ___________________________________ 


