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PA 027/2021 

                                             CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE  

SERVIÇOS  

CONTRATO 022/2021 

 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CHUVISCA, através da PREFEITURA 

MUNICIPAL, inscrita no CNPJ 01.610.869/0001 – 10, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. 

JOEL SANTOS SUBDA, brasileiro, solteiro, portador de RG 1075809234, SSP/RS e CPF 004.763.250-05, com 

domicílio na Estrada Costa da Pitanga, Interior, neste Município, CEP 96.193 – 000, fone (51) 3611 7095, doravante 

denominada apenas CONTRATANTE, e a Empresa V MACRO GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 

40.348.212/0001-89, com sede na cidade de Camaquã/RS, na Av. Anthero Salustiano Silveira, n° 377, Bairro: Olaria, 

neste ato representado por Viviana Madalena Biedrzicki Wegner, CPF: 023.101.250-08, CONTRATADA, têm, entre 

si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerá pela lei e pelas seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO DO CONTRATO 

Assessoria e consultoria técnico administrativo para elaboração , desenvolvimento e 

representação das demandas municipais junto à PLATAFORMA+BRASIL, FNS/SISMOB, SIMEC/PAR e SIGPC, 

bem como a elaboração, acompanhamento e atendimento de todas as documentações solicitadas em análise técnicas e 

de documentações institucionais que fizeram necessárias nos respectivos portais com o objetivo de captar recursos 

para a realização de obras e serviços e a aquisição  de equipamentos para o município. 

Levar as demandas e assessorar no planejamento, verificação de todas as metas previstas nos 

instrumentos fiscais  PPA, LDO e LOA e análise de quais são possíveis de enquadramento nos editais, resoluções, 

chamamentos ou qualquer ato emitido pelo ente federal para apresentação de projetos. 

Cadastramento do município nos diversos ministro e programas, acompanhamento da 

situação do município junto ao CAQUC e CADIN conforme necessidade, acompanhamento dos empenhos emitidos, 

convênios e ordens bancárias de recursos destinados ao município. 

Elaboração e acompanhamento de toda documentação, orçamentaria e institucional, 

necessária á celebração de contratos de repasse, e/ou já celebramos entre o município e a Caixa Econômica Federal,  

bem como elaboração, encaminhamento e acompanhamento de todas documentações  solicitadas em diligências e 

análises técnicas solicitadas pelos analistas técnicos da Caixa Federal. 

Acompanhamento permanente da tramitação dos convênios, sendo prazos de execução 

vigências, prorrogações e outros. 

Assessoria e treinamentos aos servidores para inserção de informações relativas á OBTV  

(Ordem Bancária de transferência Voluntárias), instruída pelo Decreto Federal n° 7.641/2011, que trata da 

operacionalização de convênios, termos de parcerias e contratos de repasse através da OBTV para pagamento de 

fornecedor via SIAFI. 

Orientar na elaboração da prestação de contas parcial na Plataforma + Brasil conforme 

medições  realizadas para possibilitar os desembolsos dos recursos financeiros e na prestação de contas final de todos 
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os convênios e contratados de repasse na Plataforma +Brasil e na Caixa Econômica Federal firmados com a 

municipalidade. 

Assessoramento e consultoria nas complementações dos pareceres decorrentes dos 

convênios anteriormente citados, até aprovação final dos mesmos.  

A empresa contratada deverá  manter pessoa preposta à disposição do município, afim de dar 

suporte aos encaminhados,  bem como, manter canal de comunicação com os servidores responsáveis designo. 

A empresa contratada deverá realizar visitas técnicas semanais  ao município  para 

acompanhamento de obras, se for necessário, juntamente com a equipe de engenharia e para participar de reuniões 

com os demais  envolvidos nas etapas dos projetos  a fim de sanar dúvidas que possam interferir no cumprimento 

deste objeto. Os demais ser viços serão prestados de forma remota com auxílio de ferramentas tecnológicas. A 

empresa contratada disponibilizará uma plataforma Web para os usuários designados  pelo órgão contratante a ser 

utilizada em todas as fases do processo, sendo elas, cadastramento das prosposta, execução e prestação de contas 

parcial e final, com a finalidade de facilitar a interação, troca de informações necessárias à empresa. 

A empresa deverá comprovar mensalmente os serviços executados mediante a apresentação 

de relatório das atividades desenvolvidas no mês. 

Valor mensal R$1.700,00 totalizando R$10.200,00 o valor total do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 A vigência é de 17/03/2021 a 17/09/2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Das Penalidades e das Multas: 

 Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 I - Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias; 

 II - Multa de 10% (dez por cento) por dia de atraso, limitada a um dia, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

     III Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 03 

(três) meses; 

       IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de 

causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.  

        V - Multa de 8%(oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 03 (três) anos.  

        VI - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 

(cinco) anos; 
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                                       VII - Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório 

e na execução desse contrato, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 (dois) ano(s). 

 § 1º As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA 

Da Rescisão: 

 Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a 

CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado no início do serviço; 

 V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei nº 

8.666/1993; 

 IX - a decretação de falência; 

 X - a dissolução da sociedade; 

 XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato;  

 XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 

 XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 

contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;  

 XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

 XV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. 

                   XVI - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis 
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 §1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII , poderá ser 

determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 §2º A CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no 

art. 80 da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de cláusulas 

contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

 § 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados. 

CLÁUSULA QUINTA 

Da Dotação Orçamentária: 

 As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária própria. 

CLÁUSULA SEXTA 

Da Fiscalização e Da Eficácia: 

O fiscal do contrato será a Sra. Paloma Venzke Silveira, indicado por Portaria. O presente 

CONTRATO somente terá eficácia depois de publicada respectiva súmula no Mural da Prefeitura. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

 Disposições Gerais: 

Fica eleito o Foro de Camaquã/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões oriundas do 

presente contrato. 

 

 

Chuvisca, 17 de março de 2021. 

 

 

___________________________ 

CONTRATANTE 

MUNICIPIO DE CHUVISCA 

JOEL SANTOS SUBDA 

 

 

___________________________ 

CONTRATADA 

V MACRO GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA 

 

 

 

 

 


