
  

 

        CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDITAL DE CONVITE Nº 005/2010 

 
A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, 799, Carazinho/RS, 
representada por seu Presidente, Vereador GILNEI ALBERTO JARRÉ , inscrito no CPF 
471.658.040-72, residente e domiciliado na Avenida Pátria, 1600,  Bairro Centro, 
nesta cidade, aqui denominado, CONTRATANTE, e, INSTITUTO SOLLO –GESTÃO 
PUBLICA E PRIVADA E CONSULTORIA AMBIENTAL, com sede em Porto Alegre/RS, 
na Av. Borges de Medeiros, 2105, sala 601, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.853.972/0001-78, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representado por sua representante legal TÂNIA JUSSARA MIROSLAW 
GRIGORIEFF, brasileira, Carteira de Identidade nº 5011292801 e CPF nº 
063.460.220/91, resolvem celebrar o presente contrato, para prestação de serviços 
de assessoria técnica a serem realizados na forma de execução direta, sob o regime 
de empreitada por preço global, mediante os termos e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS 
1.1.O presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e 
alterações subseqüentes. 
1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato – e a 
ele se integram em todas as cláusulas, O Edital de Carta Convite 001/2010 e seus 
anexos, bem como as propostas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa/sociedade para 
prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica especializada na 
esfera do Direito Público Municipal, suplementar ao Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal, à Mesa Diretora da Câmara Municipal e à Assessoria Jurídica 
da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, com o fim de emissão de 
pareceres jurídicos de alta complexidade, confecção, análise e emissão de pareceres 
sobre Projetos de Lei e demais atos normativos, elaboração de peças processuais e 
recursos para ações em curso ou que venham ocorrer envolvendo matéria de alta 
complexidade perante todos os órgãos do Poder Judiciário, elaboração de todos os 
tipos de peças processuais ou administrativas com vistas à defesa do desta Casa 
Legislativa, conforme especificações do Projeto Básico. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
3.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura. 
3.1.1 A CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante 
acordo entre as partes, na forma do artigo 57, Inc. II, Lei 8.666/93, obedecido o 
limite estabelecido no art. 23, II, letra “a” da mesma lei. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O valor da prestação do serviço é de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por mês. 
O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia subseqüente ao mês da 
realização dos serviços, nas condições contratadas, mediante apresentação da Nota 
Fiscal, onde deverá constar o valor discriminado dos tributos que serão retidos pela 
Administração Municipal. 

 



  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores 
responsáveis pelo departamento jurídico da Câmara Municipal, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, para 
a regularização de falhas ou defeitos observados, se houver. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VINCULAÇÃO 

 O presente contrato fica sob todas as formas vinculadas ao Edital de 
Licitação na modalidade Convite Nº 05/2010. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO 

O prazo de execução e vigência do contrato é de 12 (doze meses), podendo ser 
prorrogado até o máximo permitido pela Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 

A CONTRATADA, vencedora da Licitação, modalidade Convite nº 05/2010 
compromete-se a executar os serviços conforme discriminados no Plano de 
Trabalho anexo ao Edital. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua 
rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei. 

Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou prazos; 
c) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência 

civil da empresa licitante ou de seus sócios diretores; 
d) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
e) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que, a juízo da contratante, prejudique a execução do contrato; 
f) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 

caracterizam a insolvência da Contratada; 
g) Razões de interesse do serviço público. 

A CONTRATADA incorrerá de multa no valor de 10% (três por cento), sobre 
valor total deste Contrato por qualquer descumprimento do presente instrumento. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa, previstos nos artigos 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

Este Contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 
78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 
licitação, desde que haja, conveniência para a Administração; e, 

c) Judicialmente nos termos da legislação. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 
contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na 
assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma 
determinar.   



  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Nos casos omissos ou não previstos no presente contrato, serão observadas 
as disposições legais da Lei Nº 8.666/93, com suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA é obrigada a manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas a condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme solicitação do 
Departamento Jurídico, Mesa Diretora ou do Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores, bem como qualquer outro departamento da Câmara 
Municipal que tiver necessidade. 
  Eventuais despesas com transporte, alimentação e outras dos profissionais 
da Contratada serão de responsabilidade da mesma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte 
rubrica orçamentária: 

Órgão 01  Câmara Municipal 
Unidade 01 – Câmara Municipal 
Projeto/Atividade: 01.031.0001.2005 Manutenção geral da câmara 
Elemento da Desp.: 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica escolhido o Foro da Comarca de CARAZINHO/RS, para dirimir 
eventuais dúvidas que vierem em decorrência deste Contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 
em duas vias de igual teor, forma e valor, para que surta seus jurídicos e efeitos 
legais. 

 
CARAZINHO/RS, 02 de março de 2010. 

 
 

_____________________________ 
Vereador Gilnei Alberto Jarré 

Presidente 

          TESTEMUNHAS 
________________________________ 
________________________________ 

 
_________________________________________ 
TÂNIA JUSSARA MIROSLAW GRIGORIEFF 

 


