ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS
DAS LEIS 8.666/93 E 8.883/94, RESOLVE:
HOMOLOGAR:
O objeto da Licitação nº 36/2021, Pregão Presencial nº 24/2021, à empresa PRECISÃO NEGÓCIOS LTDA por ter
sido declarada vencedora pela Pregoeira e Equipe de Apoio na modalidade supramencionada.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,
CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS
ESTADUAL E FEDERAL.
ITEM

DESCRIÇÃO

0001

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA
E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE
RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
EM CONFORMIDADE COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO VIII DO EDITAL.

UNID

QTDE

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

MÊS

12,00

R$ 3.250,00

R$ 39.000,00

O objeto trata da Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria, consultoria e elaboração de projetos
para atuação junto às Secretarias Estaduais e aos Ministérios na busca de recursos e acompanhamento e
representações das demandas municipais os quais deverão ser ofertados conforme descrição constante no Termo de
Referência (Anexo VIII), parte integrante do Edital.
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:
O prazo do Contrato é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por aditamento até o limite legal permitido, se
houver interesse de ambas as partes. Havendo prorrogação do Contrato, o preço será corrigido monetariamente, a
cada período de 12 (doze) meses, pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo.
No período de contratação, a Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
cujas reclamações se obriga a atender, prontamente.
A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente
prejudicar o Município, quando da execução dos serviços.
Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários
decorrentes da execução do contrato ficarão exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe ainda, inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vítimas os seus empregados, quando em
serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município.
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Para a execução do objeto, a licitante vencedora deverá seguir rigorosamente o descritivo constante no Termo de
Referência (Anexo VIII) deste Edital. Os serviços deverão ter início em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato administrativo.
Os serviços deverão ser prestados na sede da licitante vencedora, sendo que a mesma deverá prestar assessoria e
treinamento aos servidores nas dependências do Centro Administrativo Municipal sempre que solicitado pela
Administração, podendo chegar até a 20 (vinte) horas mensais. A licitante vencedora deverá, também, prestar todo o
suporte e esclarecimentos necessários sobre as atividades de forma permanente através do telefone, e-mail e outros
instrumentos de comunicação digital, sempre que solicitado.
Os serviços deverão obedecer às normas técnicas e legislação aplicável.
A licitante vencedora não poderá subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que
parcial, sendo nulo de pleno direito de qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade.
Deverá ser nomeado pela licitante vencedora um representante legal da mesma para, perante o Município, receber
as intermediações relacionadas com os serviços, objeto deste edital.
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Caberá à licitante vencedora a reparação ou indenização, prontamente e a critério do Município, após prazo legal de
defesa, eventuais danos, avarias ou prejuízos ocasionados por ineficiência, negligência, erros ou irregularidades
cometidas, mesmo culposamente, por seus empregados ou prepostos ao Município ou a terceiros, no desempenho
de suas atividades, autorizando, desde logo, o desconto em qualquer crédito que lhe favoreça.
No período de contratação, a Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
cujas reclamações se obriga a atender, prontamente. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os
prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços.
Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários
decorrentes da execução do contrato ficarão exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe ainda, inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vítimas os seus empregados, quando em
serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município.
Sem prejuízo de plena responsabilidade da empresa contratada, todos os serviços serão fiscalizados pela
Administração, através da Secretaria Municipal de Administração, que poderá realizar acompanhamento “in loco” dos
serviços prestados.
DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mensalmente, ocorrendo no prazo de até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da
prestação dos serviços, através do recebimento da fatura/nota fiscal, acompanhada de relatório detalhado da
prestação dos serviços contendo o número de horas de serviço prestadas de forma presencial, aprovado pelo
servidor responsável pela fiscalização do contrato, em conta bancária corrente da empresa a ser fornecida ao
Município.
Obs: Obrigatoriamente, deverá constar o nº da agência e da conta bancária na própria Nota Fiscal, ou juntamente
com esta.
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice
que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5 % ao mês pro rata.
Serão processadas as retenções previdenciárias e/ou outras obrigatórias e legais decorrentes da contratação, nos
termos da legislação pertinente em vigor.
A inadimplência da licitante com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não
transfere ao Município a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.
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.
Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
DAS PENALIDADES:
O atraso na execução dos serviços motivará a cobrança de 0,5% (meio por cento) de multa por dia sobre o valor
total da parcela em atraso, limitado este a 10 (dez) dias, sob pena de rescisão contratual e sem prejuízo da aplicação
sucessiva de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado inadimplido e demais sanções e penalidades
previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, com base no Art. 86 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
No caso de inexecução total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as
sanções previstas no Art. 87, seus Incisos e Parágrafos, da seguinte forma:
I – advertência por escrito;
II – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado inadimplido;
III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir à Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
No caso de inexecução parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as
sanções previstas no Art. 87, seus Incisos e Parágrafos, da seguinte forma:
I – advertência por escrito;
II – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado inadimplido;
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III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Administração, por prazo
de 01 (um) ano.
PARA O MUNICÍPIO: No caso do não cumprimento do prazo de pagamento, inexistindo motivos por culpa do
licitante vencedor (emissão de nota fiscal em discordância com o constante no empenho,etc) ficará o Município
adstrito ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor da nota fiscal em atraso ao mês.
DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS:
Para fins exclusivos de apuração da base de cálculo da retenção de contribuição previdenciária ao INSS, o valor
correspondente ao custo de equipamentos e materiais fornecidos, incluídos no preço dos serviços, deverá ser
discriminado na nota fiscal dos serviços, conforme Lei 8212/91 e Instrução Normativa do INSS em vigor. A licitante
vencedora deverá apresentar, ainda, declaração relativa à prestação ou não da atividade em condições especiais,
com existência ou não de exposição dos trabalhadores à agentes nocivos que ensejam a retenção de contribuição
previdenciária adicional. Em caso positivo, a mesma deverá emitir nota fiscal com discriminação específica dos
serviços prestados em condições especiais, nos termos da legislação previdenciária vigente.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
ExercícioÓrgão Unid.Fun. S.Fun.Prog.P/A Rec. Cat.Desp
Despesa
Cód.
2021
11
1
4
122
110 2007 1
333903905000000 SERVICOS TECNICOS
2241
PROFISSIONAIS
OUTROS SERVICOS DE
591
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Manutenção da Assessoria
da Captação de Recursos.

Nova Bassano, 30 de julho de 2021.

IVALDO DALLA COSTA
Prefeito Municipal

