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 CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA Nº. 043/2013   

 Pregão Presencial 005/2013 - Processo Licitatório nº. 007/2013 

 

 

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 cidade 

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

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

do, residente à Rua Catarina Zanchet, nº. 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B – CONTRATADA: A empresa V & S ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA – ME, esta-

belecida na Rua da Independência, nº. 30, Bairro Centro, na cidade de Itapiranga - SC, inscrita no CNPJ 

sob nº. 01.509.337/0001-91, neste ato representada por seu Sócio – Diretor Sr. Vilson Söthe, brasileiro, 

contador, residente e domiciliado na cidade de Itapiranga – SC, sito a Rua da Independência, nº. 30 – 

Apart. 02, inscrito no CPF sob nº. 627.122.099-15, CI. nº. 1.659.310, emitida pela SSP-SC,  e CRC/SC 

– 017593/O-0 T-RS.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES LEGAIS  

                       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 maio de 

1998, no Decreto Municipal nº. 034, de 7 de abril de 2008 e Decreto Municipal nº. 034/2008, de 07 de 

abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº. 005/2013 – Processo Lici-

tatório nº. 007/2013. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO. 

                       2.1 - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos profissionais 

de ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA, junto a administração municipal de Taquaruçu do 

Sul - RS, nas áreas e condições abaixo estabelecidas: 

            2.2 - Assessoramento continuado e sistemático, aos atos administrativos e atividades da 

Contratante, nas áreas Administrativa, Contábil e Operacional do executivo municipal, a serem dispo-

nibilizados de forma continuada, compreendendo a orientação técnica necessária ao bom andamento 

dos serviços administrativos do Contratante, a serem desenvolvidos mediante consulta prévia sobre 

casos concretos, e mediante a disponibilização dos serviços técnicos profissionais pela Contratada, por 

todos os meios de comunicação, quer prestado nas dependências da mesma, quer mediante compare-

cimento in loco da sua equipe de trabalho ou responsável técnico, em dias a serem previamente defini-

dos e agendados entre as partes, sendo 04 (quatro) horas semanais na sede da licitante com um técnico, 

e se necessário, em outros períodos e horários previamente combinados entre as partes, e ainda por 

telefone, correio eletrônico, fax e correspondências, de acordo com as necessidades, para o atendimen-

to dos serviços contratados. 

     2.3 - Assessoramento com acompanhamento da execução orçamentária e financeira, 

com vistas ao atendimento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispositivos constitu-
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cionais e assessoramento na implementação das novas normas de contabilidade aplicadas ao setor pú-

blico. 

           2.3 - Orientação a todos os setores envolvidos da administração, em especial ao Gabinete 

do Prefeito e demais órgãos do Poder Executivo Municipal. 

           2.5 - Emissão de pareceres e outros documentos, relativos às consultas apresentadas pelo 

Contratante. 

           2.6 - Assessoramento para a execução dos informes da Gestão Fiscal. 

           2.7 - Assessoramento para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamen-

tária Anual e do PPA - Plano Plurianual. 

           2.8 - Acompanhamento das receitas e despesas do FUNDEB, com assessoramento ao 

Conselho do FUNDEB. 

            2.9 - Assessoramento ao setor de compras e licitações e a setor de recursos Humanos. 

            2.10 - Assessoramento para elaboração de Projetos de Lei. 

            2.11 - Assessoramento ao Gabinete do Prefeito, órgãos Setoriais e Setor de Controle 

Interno, da Contratante, em matéria vinculada à área de administração pública municipal, quando for o 

caso, em razão das suas necessidades básicas de informação, inerentes à aplicação da legislação sobre 

os atos da administração financeira, patrimonial, contábil e de pessoal, no objetivo de orientar e res-

paldar as decisões administrativas sobre os procedimentos vinculados. 

           2.12 - Acompanhamento das decisões do Tribunal de Contas do Estado, em relação às 

contas apresentadas pelo Administrador e demais procedimentos sob sua responsabilidade, inclusive o 

exame de atos admissionais e de inativação de servidores, com comunicação sobre a sua movimenta-

ção e produção de orientações necessárias à sua correção ou atendimento, em todas as áreas de envol-

vimento. 

            2.13 - Orientações quanto a adoção de procedimentos necessários e elaboração dos es-

clarecimentos a serem prestados ao Tribunal de Contas do Estado, em decorrência da análise das con-

tas do Executivo Municipal, de responsabilidade do administrador do Órgão. 

             2.14 - Orientação, in loco, aos servidores da administração municipal, cujas atribuições 

se vinculem ao desenvolvimento das atividades de controle setorial. 

             2.15 - Assessoramento, para à elaboração de contratos, convênios e outros instrumentos 

a serem firmados, bem como quanto à sistemática de prestações de contas dos mesmos. 

             2.16 - Esclarecimentos na prestação de contas à Câmara Municipal de Vereadores. 

             2.17 - Outros atos necessários ao bom andamento das atividades administrativas do 

Contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

3.1 – Os serviços de assessoria e consultoria consistirão no exame, análise e orientação, 

em casos concretos, abrangendo a administração do Órgão em geral e, em especial, nas áreas referidas 

na cláusula anterior. 

3.2 – Os serviços de assessoria e consultoria relativas às demais áreas compreenderão 

orientação técnica aos servidores e Secretários para a execução dos serviços necessários ao bom anda-

mento administrativo do Órgão, de acordo com as prioridades por ele estabelecidas. 
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3.3 – Os serviços de assessoria e consultoria na área de legislação compreenderão a 

pesquisa, reprodução e remessa de textos legais federais e estaduais, quando solicitados, análise à luz 

das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município, de projetos de lei, de decretos 

legislativos, de resoluções, de emendas à Lei Orgânica, de orientação sobre o processo legislativo mu-

nicipal em suas diferentes fases.  

3.4 – Os serviços serão prestados em função das necessidades e prioridades da CON-

TRATANTE, manifestadas por escrito à CONTRATADA. 

3.5 – A CONTRATADA obriga-se a manter à disposição da CONTRATANTE estrutu-

ra organizacional e/ou pessoal e técnicos habilitados à prestação dos serviços especializados ora contra-

tados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1 – A CONTRATANTE, se desejar manifestação escrita da CONTRATADA, forma-

lizará, por forma, as consultas, especificando a matéria a ser examinada e os fatos relevantes que a 

cercam, adicionando, quando for o caso, documento de suporte.  

4.2 – A CONTRATADA poderá solicitar a complementação dos dados e informações 

que julgar necessários, como condição para o atendimento das consultas. 

4.3 – A CONTRATADA obriga-se a atender com eficiência e presteza as solicitações 

que lhe forem encaminhadas pela CONTRATANTE, nos prazos a que se propõe atender, previamente 

previstos. 

4.4 – A CONTRATANTE, ao solicitar a prestação do serviço, combinará com a CON-

TRATADA  o prazo limite para o seu atendimento, em casos de extrema urgência. 

4.5 – As respostas às consultas formuladas sempre serão endereçadas ao Chefe do PO-

DER EXECUTIVO, independentemente de quem, em seu nome, as tenha solicitado. 

4.6 – A CONTRATANTE disponibilizará a contratada, toda a legislação do Município, 

sempre que for solicitada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

5.1 – Os serviços de assessoria e/ou consultoria serão prestados através de: 

5.1.1 – Resposta escrita e fundamentada. 

5.1.2 – Orientação verbal. 

5.1.3 – Subsídios (legislação, doutrina e jurisprudência) para embasamento de questões 

judiciais. 

5.1.4 – Estudos preliminares de anteprojetos de Lei, assessoramento na análise de edi-

tais, de contratos e subsídios para os diversos fins (aprovação, veto e outros). 

5.1.5 - Os  serviços,  conforme sua natureza (assessoria mensal permanente ou contrata-

ção específica), poderão ser prestados, também, por telefone. 

5.1.6 –  A CONTRATADA deverá prestar no mínimo 04 (quatro) horas semanais de 

serviços de assessoria e consultoria técnica junto à administração municipal,  sendo o horário e dias 

definidos pela CONTRATANTE. 
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5.2 – Os serviços de assessoria e/ou consultoria na área de legislação serão prestados à 

CONTRATANTE, mediante a emissão de circulares contendo informações sobre textos legais e regu-

lamentares (leis, decretos, resoluções, portarias, instruções, emendas constitucionais editadas pela Uni-

ão e Estado do Rio Grande do Sul), sempre que forem de interesse ou relevância para a CONTRA-

TANTE  e por este solicitadas, tais como: 

5.2.1 – novos limites para licitação; 

5.2.2 – novas tabelas para desconto de imposto de renda na fonte; 

5.2.3 – tabela de atualização de débitos fiscais; 

5.2.4 – novos valores do salário mínimo; 

5.2.5 – salário de contribuição para a seguridade social; 

5.2.6 – emendas constitucionais; 

5.2.7 – leis federais e estaduais com incidência específica na área do município. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE. 

6.1 – O preço dos serviços de consultoria e assessoria é de R$ 2.600,00 (dois mil e seis-

centos reais) mensais. 

6.2 – A CONTRATANTE pagará o valor mensal ajustado, mediante o depósito bancá-

rio do valor da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da pres-

tação de serviço. 

6.3 – 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. 

                       6.4 – O valor contratado somente poderá sofrer reajuste no caso de prorrogação do con-

trato, utilizando-se como índice de correção o IGPM do período, ou outro índice que for fixado ofici-

almente como parâmetro de reajuste de contratos da espécie. 

6.5 – Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento dos valores devidos, in-

cidirão 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS. 

7.1 – Serão de responsabilidade do Município mais as seguintes despesas: 

7.1.1 – de telefone, transmissão e recepção de fac-símile e porte postal via SEDEX; 

7.1.2 – de reprodução xerográfica de documentos de qualquer espécie sempre que soli-

citada; 

7.2 – O valor será igual ao custo havido (SEDEX, TELEFONE, FAX  ou OUTRO),de 

acordo com os preços cobrados pelo mercado comum. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO.   

8 – O presente contrato terá vigência de um ano, a contar de 1º de junho de 2013, po-

dendo ser prorrogado pelas partes por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até atingir o prazo má-
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ximo 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. 

8.1 – A parte contratante que não pretender a prorrogação deverá manifestar a sua in-

tenção, no prazo de 30 dias antes do término de cada exercício. Não manifestado o interesse de resci-

são, fica o contrato automaticamente prorrogado por 12 meses, até o prazo máximo estabelecido na 

cláusula oitava.  

8.2 – 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 NONA  – DAS PENALIDADES. 

9.1 – A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do con-

trato, às seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa: 

9.1.1 – Advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento 

dos prazos fixados para o atendimento das consultas ou serviços previstos no contrato; 

9.1.2 – Multa, no valor correspondente a 1% (um por cento) da mensalidade, por dia de 

atraso, no caso de reincidência específica; 

9.1.3 – Suspensão do direito de contratar com o Município, pelo prazo de um ano, na 

hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais; 

9.1.4 – Declaração de inidoneidade para participar de licitação junto à CONTRATAN-

TE, na hipótese de recusar-se à prestação dos serviços contratados; 

9.1.5 – No caso de imposição de multa, o valor correspondente será pago na mesma data 

em que a CONTRATANTE efetuar o pagamento da prestação mensal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA RESCISÃO. 

                       Este contrato poderá ser rescindido: 

10.1 - Por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 

da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; 

10.2 - por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a CONTRATA-

DA somente o valor dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido qualquer outro a  títu-

lo de indenização ou outro título, no presente ou futuro, sob qualquer alegação ou fundamento; 

10.3- judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

                         A despesa com a execução dos serviços, objeto do presente contrato, correrá por conta 

de dotações orçamentárias próprias, previstas nas respectivas leis de orçamento vigente em cada 

exercício financeiro de vigência do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : DA FISCALIZAÇÃO. 

              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. 
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Eventuais litígios decorrentes deste contrato, não solucionados por acordo, serão dirimi-

dos perante o Foro da Comarca de Frederico Westphalen – RS. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro 

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 14 de maio de 2013. 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA                      V & S ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA – ME                   

        Prefeito Municipal                                                    Vilson Sothe -  CONTRATADA 

 

 

 

ELOY ZANATTA 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

A ______________________________  B________________________________ 

 

 

      


