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CONTRATO Nº 13/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2023 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE 

MUNICÍPIO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO 

DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA E A EMPRESA 

ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP. 

 

DAS PARTES: 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA-RS, com 

sede na Avenida Central, 89, na cidade de Dom Pedro de Alcântara, com inscrição no 

CNPJ nº 01.640.339/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Alexandre Model Evaldt, inscrito no CPF sob nº 010.413.330-99.  

 

CONTRATADA: ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.362.134/0001-20, 

sediada na Avenida Júlio Brasileiro, 636, sal 15, Heliópolis, Garanhuns/PE, neste ato 

representado pelo sócio Sr. Cesar Augusto da Costa Rodrigues, inscrito no CPF 

sob nº 032.753.954-24 

 

DAS CLÁSULAS CONTRATUAIS:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS E BASE LEGAL  

1. Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, 

conforme dispensa de licitação nº 03/2023, Processo Administrativo nº 19/2023.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de consultoria 

e assessoria em projetos de forma especializada com a finalidade de atender ao 

contido na Legislação Federal e Estadual na execução de programas e projetos que 

envolvam a transferência de recursos financeiros do Orçamento Geral da União e do 
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Estado do Rio Grande do Sul através da formalização de convênios, termos de 

compromissos, termos de ajuste, termos de adesão, instrumentos similares e 

programas de ação continuada, bem como na elaboração e encaminhamentos da 

prestação de contas dos recursos que forem repassados por quaisquer dos 

instrumentos acima mencionados para o Município, com as seguintes especificações: 

I. Elaboração de planos de trabalho para captação de recursos federais e 

estaduais;  

II. Acompanhamento da execução físico-financeira dos Programas do FNDE 

– Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNAS – Fundo Nacional de 

Assistência Social, FNS- Fundo Nacional da Saúde e convênios, termos de 

compromisso, termos de aceite, contratos de repasse, pactuados com recursos dos 

governos federal e estadual por meio dos Ministérios, Secretarias de Governo, 

Fundações, Autarquias, Fundos, ONGS e outras;  

III. Elaboração de prestações de contas parciais, finais dos programas, 

convênios e/ou congêneres pactuados com esse Município e atendimento às 

notificações de pareceres de análises de prestação de contas expedidas por órgãos 

fiscalizadores apresentadas em gestões anteriores;  

IV - Apoio às Unidades Executoras, Conselhos Municipais vinculados às 

Secretarias de Educação, Saúde, Agricultura e demais Secretarias;  

V. Acompanhamento da aplicação de recursos públicos federais sob a ótica 

do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União – CGU e 

demais órgãos de controle externo;  

VI. Acompanhamento às diligências dos projetos de arquitetura e engenharia 

civil, bem como às dos processos de prestação de contas, quando houver;  

VII. Acompanhamento sistemático da situação de adimplência do Município 

junto aos Órgãos Federais e Estaduais, através do CAUC, CADIN, SIAFI e SIAPI;  

VIII - Subsidiar a elaboração de emendas para alocações de recurso no 

Orçamento Geral da União para o Município  

IX - Inclusão e acompanhamento de todas as propostas de interesse do 

Município junto ao Portal de Convênios – Plataforma Mais Brasil do Governo Federal 

e nos Sistemas de propostas e projetos dos demais Órgãos e Entidades que compõem 

a Administração Pública Federal e Estadual, visando a transferência de recursos 

financeiros da União e do Estado do Rio Grande do Sul mediante convênios, contratos 
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de repasses, termos de cooperação, termo de compromisso, termo de 

responsabilidade e instrumentos similares, nos termos da legislação vigente;    

X - Inclusão no Portal de Convênios – Plataforma Mais Brasil do Governo 

Federal, das informações referentes aos procedimentos licitatórios, decorrentes das 

contratações que sejam executadas com recursos de convênios, contratos de 

repasse, termo de cooperação, termo de compromisso, termo de responsabilidade e 

instrumentos similares, nos termos da legislação vigente; 

XI - Inclusão no Portal de Convênios – Plataforma Mais Brasil do Governo 

Federal, das informações referentes aos pagamentos efetuados com recursos 

oriundos de convênios, contratos de repasses, instrumentos similares, termo de 

compromisso, termo de responsabilidade e outros, nos termos da legislação vigente;  

XII - Inclusão e acompanhamento no Portal de Convênios – Plataforma Mais 

Brasil do Governo Federal, da documentação e das informações necessárias à análise 

e aprovação das prestações de contas dos recursos oriundos de convênios, contratos 

de repasses, termo de compromisso, instrumentos similares e outros, nos termos da 

legislação vigente; 

XIII - Elaboração e acompanhamento junto Órgãos e Entidades, que 

compõem a Administração Pública Estadual, de todos os projetos (Planos de 

Trabalhos) visando a transferência de recursos financeiros, mediante a celebração de 

convênios, termos de ajustes, termos de adesão, termos de responsabilidade e outros;  

XIV - Acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal de todos os 

contratos de repasses firmados pelo Município, reuniões junto à GIGOV/PO, sempre 

de forma remota, entrega de documentação, contratos; Elaboração e 

acompanhamento de todas as prestações de contas dos recursos oriundos do 

Governo Federal e Estadual, decorrentes de convênios, contratos de repasses, 

termos de cooperação, termos de ajustes, termos de adesão, termo de 

responsabilidade, termo de compromisso e demais instrumentos similares, nos termos 

da legislação vigente;    

XV - Acompanhamento sistemático do CAUC – Cadastro Único de Convênios 

e providências para regularização de pendências, quando necessário e regularização 

junto à Receita Federal do Brasil;   

XVI - Regularização do CHE – Cadastro para Habilitação em Convênios do 

Estado do Rio Grande do Sul com orientação técnica aos servidores do município e 
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ao próprio gestor para a execução das ações dos convênios celebrados e programas 

diversos de interesse do Município.  

XVII - Acompanhar as inspeções feitas pelos órgãos de controle, anotando as 

possíveis irregularidades para posterior correção;  

XVIII - Manter a Secretaria de Administração informada sobre o andamento 

dos trabalhos em curso;  

XIX - Encaminhar ao setor de licitações os termos de compromisso, termos 

de aceite, contratos de repasse e convênios para licitação e execução;  

XX - É parte integrante destes serviços o acompanhamento de projetos 

municipais, controle de vigência e de prazo de convênios/termo de 

repasse/ajuste/adesão e congêneres e elaboração de prestação de contas de 

recursos recebidos de órgãos afins, entre outros, a fundo perdido ou por meio de 

financiamentos. Inclusive a gestão de convênios da Administração Municipal com os 

diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos dos Governos Federal e Estadual, 

especificamente junto ao SICONV (Portal de Convênios), SIAF (CAU e CADIN) e 

demais sistemas. Além do acompanhamento e elaboração de projetos nos sistemas 

SICONV (portal de convênios), Fundo Nacional de Saúde, SIMEC (sistema integrado 

de monitoramento, temas SICONV (portal de convênios), Fundo Nacional de Saúde, 

SIMEC (sistema integrado de monitoramento, execução e controle do monitoramento, 

execução e controle do Ministério da Educação) SIGA (Funasa), SIGPC (Ministério da 

Educação), SISMOB (Ministério da Saúde), SNIS e outros sistemas disponibilizados 

pelo Governo Federal; pagamento por OBTV (ordem bancária de transferência 

voluntária), orientação e lançamento das prestações de contas dos convênios nos 

sistemas competentes, com acompanhamento até a sua aprovação pelos órgãos 

concedentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O valor do contrato será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, com 

valor global de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).   

3.2. O pagamento será efetuado em até o quinto dia útil ao subsequente mês 

de prestação de serviços, mediante emissão de Nota Fiscal a ser apresentada no 

setor de Compras da Prefeitura Municipal. 
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3.3 A Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara poderá proceder à 

retenção do INSS, ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor e do Decreto 

Municipal nº 98/2022. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DO CONTRATO 

4.1. O presente instrumento terá validade a partir da sua assinatura e finda-

se no prazo de 11 (onze) meses.  

4.2. Este contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a 

vigência máxima decenal regulamentada pelo art. 107 da Lei nº 14.133/21, mediante 

demonstração de que as condições e os preços permanecem vantajosos para o 

CONTRATANTE, permitindo-se ainda, eventuais negociações entre as partes. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO 

5. Os valores poderão ser reajustados a contar da data-base vinculada à data 

do orçamento/proposta, que é 10/02/2023, e terá como base o índice O IPCA, 

dependendo de requisição formal da CONTRATADA, observado o princípio da 

anualidade.    

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Projeto: 2203  

Elemento: 33903501  

Recurso: 1500. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

7.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis que venham a 

inviabilizar ou modificar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, 

será possível a alteração dos valores, tanto para aumentar ou diminuir os valores, 

visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a 

correspondente comprovação da ocorrência e do impacto gerado. 

7.2. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser indicado pelo 

CONTRATANTE ou solicitado pela CONTRATADA. 
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CLAÚSULA OITAVA - DO FISCALIZADOR E DA GESTORA 

8.1. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente contrato por 

intermédio do Servidor Jaime Mattos Bernsts, a qual atestará a aceitabilidade dos 

serviços prestados 

8.2. Dentre as responsabilidades do fiscal está a necessidade de anotar, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive 

quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a 

regularização de eventuais faltas ou defeitos observados. 

8.3. Fica designado como Gestora do presente contrato a Secretária Municipal 

da Administração e Fazenda, Sr.ª Raquel Model Evaldt Hahn.  

 

CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1. A efetividade da prestação de serviços do objeto do presente contrato 

será atestada por agente público ou comissão de agentes, podendo contar com o 

apoio do fiscalizador do contrato ou assistido por terceiros, comprovando-se o 

atendimento de todas as exigências contratuais, aferindo se o objeto está sendo 

realizada em conformidade com o contratado. 

9.2. Constatada divergência entre o objeto contratado e a prestação de 

serviços realizada, o atestado não deverá ser realizado, e poderá ser instaurada 

diligência para obtenção de solução.   

9.3. O atestado de prestação não eximirá a CONTRATADA de eventual 

responsabilização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10. São obrigações do CONTRATANTE: 

I - Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, conforme definido neste 

contrato. 

II - Assegurar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução 

do contrato. 

III - Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto 

não observar o regramento pactuado, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis, quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11. São obrigações da CONTRATADA: 

I - Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos 

pactuados, bem como nos termos da sua proposta. 

II - Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos 

emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, 

bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias 

relativas aos empregados que utilizar para a execução do objeto, inclusive as 

decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos. 

III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

IV - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do 

Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos 

de proteção individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessários à prestação dos 

serviços. 

V - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao 

CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados 

mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado. 

VI - Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, as entregas em que for verificado 

vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o 

pactuado. 

VII - Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus 

próprios meios, não sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

I - Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave. 

II - Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, 

que poderá ser cumulada com a advertência, o impedimento ou a declaração de 

inidoneidade de licitar ou de contratar. 
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III - Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 3 (três) anos, nas seguintes hipóteses: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao 

Município, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

b) Dar causa à inexecução total do contrato. 

c) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado. 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado. 

IV - Declaração de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer órgão 

público da Administração Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, 

pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, nas seguintes situações: 

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. 

b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

12.2. Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - A natureza e a gravidade da infração cometida. 

II - As peculiaridades do caso concreto. 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE. 

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.3. Na aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será oportunizado à 

CONTRATADA defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da sua intimação. 

12.4. A aplicação das sanções de impedimento e de declaração de 

inidoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser 

conduzido por comissão designada pelo CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou 

mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 
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licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ENCARGOS SOCIAIS 

13.1. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

13.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos no caput desta cláusula, não transfere a CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

14.1. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão 

elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/21, que poderão se dar, após assegurados o 

contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.  

14.2. A extinção do contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no 

caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. 

II - Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

SEGUNDO A LGPD 

15. Em observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018, os signatários autorizam a divulgação de seus 

dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e 

transparência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16. As partes elegem o Foro da Comarca de Torres/RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas emergentes do presente contrato. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos. 

 

Dom Pedro de Alcântara, 22 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

ALEXANDRE MODEL EVALDT 
Prefeito Municipal  

Representante Legal do Contratante 

CESAR AUGUSTO DA COSTA 
RODRIGUES  

Representante do Contratado 

 

 
 
 

RAQUEL EVALDT MODEL HAHN 
Gestora do Contrato 

JAIME MATTOS BERNSTS 
Fiscal do Contrato 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

1 - ...................................................                   2 - ................................................... 
 
 
 

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____-____-______. 

 

___________________________ 
Giovani Pacheco Trajano 

Advogado – OAB/RS 44.575  

 


