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Contrato nº. 59/2022. 
Processo nº. 1184/2022. 
Dispensa de Licitação nº. 29/2022. 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, O Município de Cristal, com sede na Rua 7 

de Setembro nº 177- Centro, inscrito no CNPJ sob o n. 90.152.240/0001-02, neste ato, 

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Marcelo Luis Krolow, CPF nº 959.631.890-04, 

residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 418, Bairro Centro, em Cristal/RS, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, ADOLFO E ENIR 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.688.224/0001-

94, situada a Rua Frederico Wunderlich, nº 540, na cidade de Rio Pardo/RS, representada 

pelo Senhor Adolfo Henrique Bayan de Menezes, inscrito no CPF sob o nº 

706.473.210-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como 

justo e contratado o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a 

prestação de serviços de consultoria e assessoramento na elaboração de projetos e 

cadastramento de propostas, acompanhamento da execução e realização de prestação de 

contas, junto ao SICONV, de recursos conveniados entre União e o Município de Cristal/RS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: Como pagamento pelos serviços ora contratados a 

CONTRATADA receberá: 

- pelo serviço descrito na Cláusula Primeira, o valor mensal de R$ 3.100,00 (três mil e cem 

reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: O pagamento será feito em moeda corrente 

nacional, mediante depósito bancário na conta abaixo informada, até o decimo dia útil do 

mês subsequente ao vencido, após emissão de nota fiscal de serviços e apresentação de 

relatório de atividades realizadas no mês. 

- Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência: 0304-2, Conta: 23104-5. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE: O preço contratado não sofrerá qualquer reajuste. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO: O prazo da presente contratação é de 06 (seis) 
meses, com início a partir da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Obriga-se a CONTRATADA 

a: 

a) Executar os serviços descritos na Cláusula Primeira dentro das condições técnicas 

exigidas, com zelo, probidade, eficiência e responsabilidade; 

b) Disponibilizar ao CONTRATANTE, para verificação e análise, todos os documentos, 

envolvendo o objeto desse contrato; 
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c) Prestar assessoria na gestão dos contratos e convênios referente aos recursos 

oriundos das propostas e projetos elaborados, desde a aprovação dos projetos junto aos 

órgãos concedentes, inclusive junto aos mandatários designados pelos órgãos 

concedentes, até a respectiva prestação de contas desses contratos. 

d) Acompanhamento dos trâmites dos projetos de captação de recursos juntos aos 

órgãos concedentes. As despesas decorrentes destes acompanhamentos serão custeadas 

pela empresa. 

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

f) Assumir a responsabilidade integral por eventuais danos causados a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Obriga-se a 

CONTRATANTE a: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLENTO: O inadimplemento de qualquer das 

obrigações contratadas determinará a rescisão do presente Contrato, e a CONTRATADA 

ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência escrita; 

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, 

após o qual será considerado inexecução contratual; 

c) 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 02 (dois) anos. 

Parágrafo Único - No caso da rescisão contratual, a mesma deverá ser realizada através 

de notificação extrajudicial fundamentada, com prazo de 30 dias do recebimento para 

efetivar-se a rescisão. 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão dirimidos pelas 

disposições da Lei 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO: Em conformidade com a Lei 14.133/21, fica 

estabelecido que o secretário da Secretaria Municipal de Planejamento Desenvolvimento 

Econômico Trabalho e Habitação é o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: O Contrato poderá ser rescindido: 

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
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b) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos artigos 

155 e 156 da Lei 14.133/2021; 

c) Judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 

decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

09 – Secretaria Municipal de planejamento 

09.01 – Administração da SMPDETH 

33.90.39 – Serviços de terceiros P.J. 

01 – Recurso livre 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de 

Camaquã/RS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas. 

Cristal, 01 de setembro de 2022. 

 

 
    _____________________                                         ____________________________ 

     Marcelo Luis Krolow                                                   Adolfo Henrique Bayan de Menezes 

     Prefeito Municipal                                                      Contratado 

     Contratante 

 

 

Testemunhas: 

 

_____________________                                              ________________________ 

Nome:                                                                          Nome: 

CPF:                                                                             CPF: 

 

 

_________________________ 

Assessoria Jurídica 

OAB-RS  


