
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato nº 06/2020

Contrato  celebrado  entre  o  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos
Municipais  -  IPSTP,  CNPJ nº  04.510.687/0001-66,  com endereço na  Rua General  Daltro
Filho, n° 581, sala 08, representado neste ato pelo seu Presidente Sr. Cleomar Jovani Thiesen,
doravante denominado CONTRATANTE, e  Gilberto Fernando Scapini, com endereço na
Avenida Júlio de Castilhos, 670, apto. 01, CPF n° 393.783.730-20, município de Três Passos,
doravante  denominado(a)  CONTRATADO(A),  para  a  execução  do  objeto  descrito  na
Cláusula Primeira do Edital - Do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do
objeto contratado, descrito abaixo, constante da Concorrência n° 01/2020, regendo-se pela
Lei  Federal  n° 8.666,  de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente,  assim como pelas
condições do convite referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui  objeto deste Projeto Básico contratação de serviços técnicos advocatícios para o
Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço para o presente ajuste é de R$ 1.495,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e

cinco reais) mensais, e o valor total no período da contratação de R$ 17.940,00 (Dezessete
mil, novecentos e quarenta reais) constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo(a)
CONTRATADO(A), entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do
presente objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações

orçamentárias:

Órgão: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE TRÊS 
PASSOS

Unidade: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Proj./Ativ. 2.150 -  Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de 

Previdência do Servidor 
Elemento 9 – 3.3.90.36  Outros serviços de Terceiro – Pessoa  Física
Elemento: 10 - 3.3.90.39. Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
O valor do contrato poderá ser reajustado somente depois de decorridos 12 (doze)

meses, tendo como base o índice anual do INPC.
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão realizados até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos

serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente instrumento terá vigência a contar de sua assinatura, pelo período de 12

(doze)  meses,  ou  seja  até  08/12/2021,  podendo  ser  prorrogado  por  igual(is)  período(s),
sucessivas vezes, se acordado entre as partes, até o limite disposto no artigo 57, II, da Lei
Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS
O prazo para o início da prestação dos serviços será a contar da data de assinatura do

contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Somente serão realizados os pagamentos, após a devida liquidação da despesa, mês a

mês, atestando a execução dos serviços de acordo com o presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Executados os serviços e estando de acordo com o previsto no edital de licitação e

nas  cláusulas  contratuais  e,  ainda,  observada a  legislação  em vigor,  serão  recebidos  pela
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1. Dos Direitos

1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;
e

1.2. do(a) CONTRATADO(A):
a) perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; e

2. Das Obrigações
2.1. da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b)  dar  a(o)  CONTRATADO(A)  as  condições  necessárias  a  regular  execução  do

contrato.
2.2. do(a) CONTRATADO(A):
a)  prestar  os  serviços  na  forma  ajustada,  nos  termos  estipulados  no  Edital  e  no

projeto básico, anexo I, independente de transcrição.
b)  manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
O(A)  CONTRATADO(A)  reconhece  os  direitos  da  Administração,  em  caso  de

rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, Lei Federal n° 8.666/93

ou com aviso prévio de 30(trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
O(A) CONTRATADO(A) sujeita-se às seguintes penalidades:
a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
b) multas sobre o valor total atualizado do contrato:

- de 3 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
pertinente;

- de 10 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou
em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado; e

c) suspensão do direito de contratar com o Instituto;
d) declaração de inidoneidade nos casos de prática de atos ilícitos visando frustrar

a execução deste instrumento, devendo ser publicado em jornal de circulação regional.
Parágrafo  único  -  A  multa  dobrará  a  cada  caso  de  reincidência,  não  podendo

ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,  sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos  que  venham  a  ser  causados  ao  interesse  público  e  da  possibilidade  da  rescisão
contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica  eleito  o Foro da Comarca  de  Três  Passos  para  dirimir  dúvidas  ou questões

oriundas do presente contrato.
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas

vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Três Passos/RS, 09 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE                       CONTRATADA

Testemunhas
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