
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 033/2021. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. 
 

Contrato nº 026/2021. 
 

  O Município de SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS, pessoa jurídica 
de direito público, com sede à Av. 20 de Março, 1385, inscrito no CNPJ sob nº 
92.410.463/0001-40, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. 
Gilmar Weber Tolfo, inscrito no CPF sob nº 973.252.870-20 de ora em diante 
denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, Empresa IN Assessoria 
Municipal Ltda, com endereço na Rua Timbo, nº 180, Sala 01, Centro, na cidade 
de Trindade do Sul/RS, inscrita no CNPJ sob nº 29.724.720/0001-81, 
representado neste ato pela Sra. Nadia Valduga Brandalise, inscrito no CPF nº 
637.030.920-68 e RG nº 3055640787, doravante denominada de 
CONTRATADA, de comum acordo e amparado na Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/2002, e no Decreto Municipal nº 033/2021, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolvem pelo presente 
instrumento e na melhor forma de direito, em conformidade com o Edital de 
Pregão Presencial nº 012/2021,  e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes firmar o presente contrato. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria na gestão pública para 
a Prefeitura Municipal de São José das Missões/RS, conforme as especificações 
abaixo descritas: 

Item Descrição 

01 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria 
em gestão pública, conforme segue: 
 
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO: 
 
Prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria junto à Secretaria Municipal de 
Educação, para implantação, acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao 
SIMEC/FNDE, abrangendo: 
 
- Informar os Programas abertos no Ministério da Educação e na Secretaria Estadual de Educação, 
assim como as orientações para o cadastramento de propostas; 
- Monitoramento do PAR – Plano de Ação Articuladas; 



- Monitoramento dos demais programas do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle; 
- Elaborar e monitorar os programas no âmbito do Sistema Integrado de Monitoramento e Controle 
da Educação(SIMEC); 
- Auxiliar na implantação e execução do programa Mais Educação; 
- Auxiliar nos demais programas; 
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE; 
- Programa Saúde na Escola- PSE; 
- Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
- Programa de reestruturação da rede física das escolas; 
- Programa de reestruturação do acervo de equipamentos imobiliários escolares; 
- Suplementação para cadastro infantil; 
- Recurso para novas turmas de Educação Infantil; 
- Todos os programas que venham a ser criados pelo Ministério da Educação. 
- Auxiliar para que se mantenha atualizado junto aos órgãos competentes as exigências a fim de 
efetuar celebração de convênios; 
- Auxiliar na elaboração e no cadastramento de propostas junto aos Governos Federal e Estadual; 
- Elaborar o Plano de trabalho e monitorar as ações do Programa Brasil Alfabetizado, quando for de 
interesse da contratante; 
- Acompanhar o SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preços. 
 
SEC. MUN. DA SAÚDE: 
 
Orientação e treinamento aos servidores para a manutenção dos sistemas SCNES, BPA Magnético, 
SIASUS, FPO, CADWEB, DIGISUS e e-SUS. 
 
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
Orientação a área de assistência social quanto ao planejamento dos serviços da Assistência Social, 
Proteção Básica e Especial, gestão financeira, utilização dos sistemas do Ministério da Cidadania, 
Análise e Implementação de novos Programas Sociais, Programa Bolsa Família, CADÚNICO, fluxos 
de trabalho, resolutividade das ações realizadas, atribuições e orientações de vigilância 
socioassitencial. 
- Auxílio na manutenção do SGTV – Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias do MDS. 
 
SETOR DE PESSOAL: 
Disponibilizar equipe técnica necessária à prestação de serviços de assessoria ao Setor de Pessoal ou 
Recursos Humanos, visando adequar o cadastro de dados e manutenção em sistema; elucidação de 
dúvidas; elaboração, revisão e arquivamento de documentos e realização de treinamentos aos 
Servidores; 
Auxiliar na organização do Setor de Pessoal quanto à: Controle de pontos; Gestão da Folha de 
Pagamento; execução do Estágio Probatório; análise de casos existentes referentes a Contratação de 
Pessoal, Reenquadramentos, Movimentações na Carreira, Rescisões; emissão de orientações técnicas 
com base em Leis Municipais e Federais, entre outras atividades necessárias; 
Auxílio na elaboração de Editais de Processos Seletivos e Contratos Emergenciais; 
Auxiliar na implantação do eSocial; elucidação de dúvidas; elaboração, revisão e arquivamento de 
documentos e realização de treinamentos aos Servidores. 

 
Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições 
expressas no Edital de Pregão Presencial nº 012/2021, juntamente com seus 



Anexos, a proposta da CONTRATADA, a Ata de Julgamento das Propostas e a 
Documentação. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E DO 
PAGAMENTO 
 
A CONTRATADA receberá a importância de R$ 5.247,00 (Cinco Mil Duzentos 
e Quarenta e Sete Reais) mensal. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 
10º (décimo) dia do mês subsequente, mediante a emissão das respectivas notas 
fiscais e o aceite definitivo dos fiscais da contratação, sendo efetuado em nome 
da empresa vencedora do certame, através de cheque nominal, transferência 
bancária em Conta-Corrente do vencedor ou através de TED.  
Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 033/2021, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente 
e Agência bancária da empresa.  
Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não 
solucionado pela CONTRATADA ensejará a suspensão do pagamento. 
O Município de São José das Missões/RS, reserva-se o direito de descontar do 
pagamento devido à licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que 
eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes do 
Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, 
EXECUÇÃO E RECEBIMENTO: 
 
Os trabalhos serão realizados, sob total responsabilidade da empresa que vier a 
ser contratada, nas dependências da Prefeitura Municipal de São José das 
Missões/RS, por no mínimo 16 (dezesseis) horas semanais. Além disso, a 
empresa proponente deve dispor de estrutura para atendimento presencial “in 
loco” quando chamado (sem custo adicional de deslocamento para a Prefeitura), 
e atendimento, em qualquer horário, via telefone comercial, telefone móvel e ou 
qualquer outro equipamento telemático, e quando solicitado realizar viagens para 
atender aos interesses do município.  
A execução dos serviços, objeto do contrato, iniciar-se-á mediante a solicitação 
formal deste município, no prazo máximo de vinte e quatro horas. 
A execução dos serviços dar-se-á dentro das condições contidas no processo 
licitatório, condicionando a fiscalização e acompanhamento a ser exercido pelo 
Município, sendo a licitante contratada integralmente responsável por 



imperfeições que forem constatadas, não sendo a vistoria e fiscalização motivo 
para diminuição de sua responsabilidade por irregularidades verificadas ao final. 
As quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas, conforme interesse e 
necessidade do município, respeitados os limites legais, conforme estabelece o 
§1°, artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO 
 
Para o cumprimento do objeto do presente contrato, serão utilizados recursos 
conforme segue: 
03 – SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
2005 – Manutenção das Atividades da Secretária. 
3390 39 05 00 00 00 0001 – Serviços Técnicos - R$ 104.390,11. 
06 – SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 
2079 – Manutenção das Atividades da Secretária. 
3390 39 05 00 00 00 0020 – Serviços Técnicos - R$ 114.748,15. 
07 – SECRETARIA MUN. DA SAÚDE 
2087 – Manter a Saúde. 
3390 39 05 00 00 00 0040 – Serviços Técnicos - R$ 28.247,04. 
08 – SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2041 – Manutenção da Secretaria Mun. da Assistencia Social. 
3390 39 05 00 00 00 0001 – Serviços Técnicos - R$ 4.860,33. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

Os preços cotados só poderão ser reajustados após um ano, se houver termo 
aditivo, pela correção do IGPM/FGV, ou conforme Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 



Parágrafo Primeiro – Constitui direitos da CONTRATANTE receber os 
serviços deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber 
o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
Parágrafo Segundo – Constitui obrigações da CONTRATANTE: 
- O Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo 
Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
-  Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto; 
- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
do objeto, diligenciando nos casos que exigem medidas corretivas; 
- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das notas fiscais, devidamente 
atestadas pelos fiscais. 
- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada. 
 
Parágrafo Terceiro – Constitui obrigações da CONTRATADA: 
- Prestar os serviços nas condições e formas previstas no presente Edital, 
presencialmente junto a Prefeitura Municipal de São José das Missões/RS por 
no mínimo 16 (dezesseis) horas semanais. 
- Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 
empregados ou terceiros em razão de acidentes por ação ou omissão dolosa ou 
culposa de prepostos da Contratada ou de quem em seu nome agir, vindo a 
responder ainda pelos danos eventuais que comprovadamente vier a causar, em 
decorrência de descumprimento a quaisquer das cláusulas previstas em Contrato. 
- Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado 
inclusive mão de obra, seguros de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e fiscais, encargos trabalhistas, comerciais, transporte, 
alimentação e outras decorrentes da execução dos serviços, isentando o 
Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 
- Manter-se durante toda a vigência do Contrato resultante do presente Pregão 
Presencial, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação em conformidade com o Artigo 55 inciso 
XIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
- Solicitar autorização com antecedência, sempre que for necessária a execução 
dos serviços fora do horário normal de expediente da Administração, pois 
dependerá de prévia autorização da Administração para a entrada e/ou 
permanência dos funcionários da licitante vencedora. 



- Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou dados que 
tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos serviços e não 
prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O 
CASO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E DAS MULTAS 

 

- Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 ficará impedido de licitar 
e contratar com o Município de São José das Missões (durante os prazos indicados 
abaixo) sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante que cometer as 
seguintes faltas: 
a) Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na 
execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal; 
b) Impedimento de três anos: não assinar o contrato quando convocado, não 
mantiver a proposta, falhar na execução do contrato; 
c) Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, 
ensejar o retardamento da execução do objeto. 
- Além das sanções previstas no item anterior, a Administração poderá aplicar à 
Contratada as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10%, aplicada sobre o valor contratado, no caso de inexecução total 
ou rescisão por culpa da contratada; 
c) Multa de 10% aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada 
em assinar o contrato; 
d) Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento 
de outras obrigações previstas nesse Edital e seus anexos. 
e) A multa será aplicada até o limite de 10% sobre o valor da contratação, e poderá 
ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município de São José das Missões, 
ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perduram os motivos determinados da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 



- As sanções previstas neste Edital somente serão aplicadas através de regular 
processo administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório 
e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do futuro contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 
O ato será formalmente motivado nos autos, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, conforme parágrafo único do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
A rescisão poderá ser: 
a) por ato unilateral e escrito do Município nos casos previstos no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber, ou por interesse 
expresso da Administração; 
b) consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração, precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente; ou 
c) judicial, nos termos da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 
A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e 
CONTRATADA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será 
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FISCAL DO CONTRATO 
 
O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr. Valter de Quadros Bernardi, como 
fiscal desta contratação, na condição de Secretário Municipal da Administração. 
 
Parágrafo Primeira – O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao Contratante sobre 
descumprimento; solicitar a Administração a aplicação de penalidades por 
descumprimento de cláusula contratual. 
Parágrafo Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer 
irregularidade verificada durante a execução deste contrato.  
 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos á Luz da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, 
e do Decreto Municipal nº 033/2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666/93 consolidada, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto 
contratual que não possam ser dirimidas pela intermediação Administrativa, fica 
eleito o Foro de Comarca de Palmeira Das Missões/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 
testemunhas, em 03 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
São José Das Missões/RS, 23 de Setembro de 2021. 

 
_____________________________________ 

GILMAR WEBER TOLFO 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
_____________________________________ 

Sr. Valter de Quadros Bernardi 
Secretário Municipal de Administração 

Fiscal da Contratação 
 
 

___________________________________ 
EMPRESA IN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 

Representante da Empresa Sra. Nadia Valduga Brandalise  
CONTRATADA 

Testemunhas: 
 
1a ____________________________ 
 
2a ____________________________ 



 


