
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 
Secretaria da Fazenda 

Licitações e Contratos 

 

Contrato nº02/2021 

 

Contrato nº 02/2021 
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 Contrato que celebram entre si, de um lado o Município de Formigueiro, CNPJ n.º 
97.228.126/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito 
Municipal, doravante denominado “CONTRATANTE” e de outro a empresa Kátia  Regina Portz 
Schardong, CNPJ n.º 19.620.378/0001-16, localizada a Rua João Pessoa, 471,  no Município de 
Três Passos- RS, de ora em diante denominada simplesmente “CONTRATADA”, mediante 
cláusulas e condições que seguem:  
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO: 
I- Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada nos serviços de 
assessoria técnica tributária como segue abaixo:  

 

Item Especificação Unid. Quant. Valor unitário  

01 Acompanhamento e verificação das empresas do Simples 

Nacional prestadoras de serviço e orientação referente ao 

programa PIT;( Programa de Integração Tributaria), da 

execução do programa Educação Fiscal e NFG; Análise das 

guias mensais  de todas as empresas do município; Emissão 

de relatórios e acompanhamento referente ao retorno do ICMS 

por empresas do munícipio e por produtor rural com Valor;  

Adicionado Fiscal e retorno financeiro; Disponibilização de 

listagem das empresas analisadas com saldos operacional 

negativo sujeiras a CVI;(comunicação de Verificação de 

Indícios). Impugnações (recursos) de ICMS das empresas com 

erros contábeis, de Produtor Rural, Sistema Integrado, 

PPR,MEI, ou qualquer outro item integrante do ICMS; Analise 

das empresas de fora do município, que fazem parte do Anexo 

I, que agregam valor adicionado fiscal; Analise do Anexo II, 

referente a fretes que agregam valor adicionado ao município;  

Orientação sobre todos os tópicos que integram o ICMS; 

Analise da Modelo A, que integra todos os débitos e créditos 

provenientes de outros munícipios; Análise da 

DASN(DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL) 

receitas, despesas e saldo operacional; Palestras sobre 

educação fiscal com os alunos da rede municipal e estadual, a 

partir dos 6º anos.; Orientação do sobre a retenção de ISS, das 

empresas prestadoras de serviço que são do Simples Nacional. 

O acompanhamento e assessoramento será efetuado com 

visitas presenciais a cada 60(sessenta) dias e á disposição 

sempre que necessários nos telefones e  e-mail da empresa. 

Srv 12 R$ 650,00 
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Valor total estimado: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais). 
 
Telefone para contato: (55) 99622 8882 
Endereço eletrônico: assessoriaeconsultoria@gmail.com 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
I- O serviço será realizado na sede da empresa contratada e no Município de Formigueiro- RS, 
in loco ou com acesso remoto, ou seja, o acompanhamento e assessoramento será efetuado 
com visitas presenciais uma vez a cada dois meses e à disposição sempre que necessário nos 
telefones e e-mail de contato da empresa. 
II- Endereço: Avenida João Isidoro, nº 222, Centro, CEP 97.210-000. 
III- O serviço será realizado em horário de expediente da Prefeitura Municipal, sendo das 7h às 
13h30min, de segunda-feira à sexta-feira, ou em horários previamente combinados.  
IV- A CONTRATANTE deverá agendar com a CONTRATADA a data e horário para a devida 
prestação do serviço, caso o mesmo seja fora do horário de expediente. 
 
  

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO: 
I– Fica responsável pela fiscalização deste contrato, o Secretário Municipal da Fazenda, Sr. João 
Laerte Meleu Ferreira, o qual foi designado através portaria emitida pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, sendo este responsável pela aceitação dos serviços prestados, devendo 
declarar no verso da Nota Fiscal ou em documento em separado. 
 

CLÁUSULA QUARTA- DAS PENALIDADES: 
I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor estimado da contratação; 
 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após 
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 
 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 
 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 h) 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 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
III- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO: 
I- O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação dos serviços contratados, por 
intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo 
a despesa nas seguintes Dotações Orçamentárias:  
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 Secretaria Municipal da Fazenda 
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda 
Ação (Atividade ou Projeto): 2005 
Natureza da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 01- Livre 
 
II- A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se 
acelerar o trâmite de prestação de serviço e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
III- O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dias úteis a contar da liquidação 
da Nota do Empenho. 
IV- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 1% ao mês, pro rata.  
V- O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para o Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul, Agência nº 0945 e Conta Corrente nº 060705490-3, citada na Proposta da 
participante. 
 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA– DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 
I– Em princípio os preços contratados não sofrerão reajuste, em conformidade com o § 1º do art. 
2º da Lei Federal n.º 10.192, de 14/02/2001. 
II– Fica ressalvada a possibilidade da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro com base 
no inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 em face de fatos supervenientes após o início da vigência 
do Contrato em vista às condições de mercado aplicáveis à espécie. Para tanto, o fornecedor 
deverá formalizar e encaminhar à Administração Municipal/Setor de Licitações e Contratos, 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente fundamentado e justificado, 
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, através de cópias de 
Nota Fiscal de aquisições anteriores e Nota Fiscal com preço atual. 
III– Após a análise da documentação para a concessão do reequilíbrio, a Administração deverá 
observar os demais preços do mercado e se for o caso, convocar o classificado em 2º lugar para 
abrir negociação com relação aos novos preços solicitados pelo 1º colocado, quando esse 
poderá perder sua posição.  
IV– Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente tornar-se superior aqueles 
praticados no mercado, seja embasada em pesquisa de mercado ou no surgimento de quaisquer 
alterações conjunturais que tenham provocado redução dos preços do mercado atacadista, 
independentemente de solicitação da detentora da ata de registro de preços, a Administração, 
ou a quem ela delegar, poderá a qualquer tempo, rever e reduzir os preços registrados, (Artigos 
16, 17 e 18 do Decreto n.º 3.195/12). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA- DA GARANTIA: 
I- A empresa garante que o objeto será executado no prazo, na qualidade e nas quantidades 
solicitadas nas respectivas Ordens de Compras/Notas de Empenhos. 
 

CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES: 
I- Das Obrigações da Contratada: 
a) Orientar os servidores municipais que atuam na área para que procedam de forma correta e 
eficiente na coleta das informações, em especial dos talões de produtores rurais;  
b) Prestar orientações às empresas que atuam no Município através dos profissionais 
responsáveis pela contabilidade das mesmas e que prestam informações ao sistema; 
c) Elaborar e colocar à apreciação da Administração Municipal um plano de ação cujo 
cronograma físico deverá ser executado em todas as suas etapas durante a vigência do Contrato; 
d) Prestar os serviços tanto neste Município como em sua sede, de acordo com as necessidades; 
e) Elaborar e entregar junto à Secretaria Municipal da Fazenda no mínimo dois relatórios das 
atividades desenvolvidas e os resultados atingidos/conquistados no período, sendo um logo após 
a publicação do índice provisório e o segundo ao final da vigência deste Termo; 
f) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrente   do 
presente contrato; 
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g) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigida; 
h) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano a que der causa, de forma direta ou indireta ao 
Município ou a terceiros, seja por culpa, dolo ou má fé na execução deste termo; e 
i) Apresentar sempre que solicitado pela Prefeitura, documentação comprovando, através de 
certidões, a regularidade junto: 
   - Ao Fundo de Garantia – FGTS; 
   - À Previdência Social; 
   - À Receita estadual; 
   - À Secretaria da Receita Federal – Tributos Federais e da Dívida Ativa da União; 
   - À Prefeitura de Santa Maria. 
j) Manter sigilo sobre informações/dados dos contribuintes quando tais   procedimentos assim o 
exigirem. 
k) Os serviços objeto deste Contratados deverão obrigatoriamente, ser realizados de forma 
pessoal e diretamente pelos sócios integrantes da CONTRATADA (§ 3º do artigo 13 da Lei n.º 
8.666/1993). 
 
II- Das Obrigações da Contratante: 
a) O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas no item 
8- DO PAGAMENTO. 
b) De acordo com as necessidades a CONTRATANTE deverá colocar à disposição da 
CONTRATADA, servidores, materiais e veículos para a realização de trabalhos no território do 
Município, mediante prévio agendamento; 
c) Fornecer à CONTRATADA todos os elementos e informações indispensáveis ao bom 
desempenho da assessoria, franquear acesso ao Serviço de Arrecadação, em especial o Setor 
do ICMS do Município para análise e readequação das metodologias atualmente em uso e 
providenciar o cadastro dos profissionais da empresa como operadores junto a Secretaria de 
Estado da Fazenda/RS/DETIF, permitindo-lhes o acesso ao sistema daquele órgão para 
acompanhamento das informações dos contribuintes locais; 
 

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO: 
I- É facultado ao Município o direito de rescindir o presente Contrato sem qualquer Notificação 
Judicial ou Extra Judicial, caso sobrevierem no curso de sua execução, quaisquer das hipóteses 
elencadas nos incisos I a VII e XVII do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 
I- A Empresa reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO VINCULO: 
I- Durante o prazo de validade do Contrato, todos os atos praticados pelas partes, deverão 
manter estrita observância a Dispensa de licitação N° 02/2021 e às normas que lhe deram 
embasamento legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
I- A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo, 
ou seja, até dia 24 de março de 2021, podendo ser prorrogado mediante solicitação do 
Fiscalizador, por mais 48 (quarenta e oito) meses, através de Termo Aditivo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO: 
I- Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir 
sobre a interpretação deste Termo, rejeitando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
II- E, por estarem ajustadas e de pleno acordo com o expresso neste instrumento, as partes o 
assinam este termo em três vias de igual teor, forma e efeito, na presença de duas testemunhas 
que também o assinam. 
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Formigueiro, 24 de março de 2021. 
 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso   
Prefeito Municipal – Contratante 
 
 
Kátia  Regina Portz Schardong ME  
CNPJ n.º 19.620.378/0001-16- Contratada        
 
 
 
João Laerte Meleu Ferreira 
Fiscalizador do Contrato                        
 
 
Testemunhas: 
 
___________________________ 
CPF nº 
 
___________________________ 
CPF nº 
 


