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PREGÃO PRESENCIAL nº 65/2020 

 CONTRATO no 343 /2020 

O MUNICÍPIO DE MOSTARDAS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede nesta cidade, na Rua 

Bento Gonçalves, nº 1020, centro, inscrita no CNPJ MF sob o no 88.000.922/0001-40, neste ato 

representado pelo Prefeito em exercício, Sr. MARNE MATEUS VITORINO DE SOUZA, com os poderes 

que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante denominado de CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa MASPER ASSESSORIA LTDA. CNPJ: 08.402.772/0001-61, com sede na rua 

Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, n.º 170 Sala 201 Bairro Três Figueiras Porto Alegre/RS, 

neste ato representada por seu representante legal Milton Antônio Mattana, CPF n.º 434.084.860-34, 

doravante designada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Instrumento Contratual com fundamento 

e finalidade na consecução do objeto contratado, de acordo com a proposta vencedora do PREGÃO 

PRESENCIAL no 65/2020, e as cláusulas deste instrumento, nos termos da Lei n° 8.666/93, e 

legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

Cláusula Primeira – Do Objeto: 

 1-) Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para 

gerenciamento do IPM na arrecadação do ICMS e ISS, juntamente com suporte técnico, para declaração 

e acompanhamento de arrecadação municipal de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), 

com suporte mensal, acompanhamento e execução do ICMS e ICM simples nacional, com visita in-loco, 

para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme especificações constantes no Termo de Referência 

Anexo II, deste Edital. 

EMPRESA LOTE ITEM UNI. QUANT. DESCRIÇÃO DO ITEM 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

MASPER 

ASSESSORIA 

LTDA 

1 1 MÊS 12,00 

LOCAÇÃO DE SOFTWARE Contratação de 

empresa especializada no fornecimento 

de licença de uso de software para 

gerenciamento do IPM na arrecadação do 

ICMS e ISS, juntamente com suporte 

técnico, para declaração e 

acompanhamento de arrecadação 

municipal de imposto sobre serviços de 

qualquer natureza (ISSQN), com suporte 

mensal, acompanhamento e execução do 

ICMS e ICM simples nacional, com visita 

in-loco. 

3.500,00 42.000,00 

 

Cláusula Segunda – Do Pagamento: 
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2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 

reais), que será pago em parcelas mensais, conforme quadro da cláusula primeira. 

Parágrafo Primeiro – O pagamento referente à locação dos sistemas será efetuado mensalmente, no mês 

imediatamente posterior ao da execução, em até 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura correspondente. O pagamento correspondente às locações/serviços terá início somente a 

partir da data de instalação dos sistemas nas máquinas da Prefeitura pela licitante contratada e a 

capacitação dos servidores. 

 

Cláusula Terceira – Das Obrigações da CONTRATADA: 

3.1. Deverá contemplar no mínimo os seguintes itens: 

 

3.2. MECANISMO TECNOLÓGICO 

3.2.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNOLÓGICAS (TI) OBRIGATÓRIAS 

• Rodar em servidor(es) hospedado(s) em Internet Data Center (IDC), com administração feita pela 

CONTRATADA; 

• As informações deverão ser armazenadas em Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD, do 

tipo relacional; 

• As interfaces para os usuários envolvidos, devem rodar nos principais navegadores de Internet do 

mercado, como Mozilla Firefox e Google Chrome; 

• Deverá ser totalmente desenvolvido com linguagem de programação para plataforma WEB; 

• Acesso ao módulo através de senha própria de cada usuário (multiusuário); 

• A ferramenta deverá ser compatível com os equipamentos e sistemas atuais do setor de 

Fiscalização/Administração Tributária da Prefeitura Municipal; 

• A ferramenta deverá permitir a exportação de relatórios para os formatos: PDF, HTML e CSV; 

• Utilizar do protocolo HTTPS. 

 

3.3. FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS 

• A ferramenta deverá permitir o gerenciamento do cadastro de fiscais da Prefeitura Municipal que 

utilizarão a ferramenta tecnológica com informações como: matrícula, nome do servidor/fiscal, cargo, 

e-mail, login e senha. 

• A ferramenta deverá permitir a importação dos contribuintes que contribuem com o ICMS do 

Município, gerados pelo sistema Apuração dos Índices dos Municípios (AIM), fornecido pela SEFAZ/RS, 

do tipo empresas da categoria geral. 

• A ferramenta deverá permitir a listagem dos contribuintes do tipo empresas da categoria geral por 

mês/ano. 
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• A ferramenta deverá permitir a listagem do cadastro dos contribuintes com informações como: Razão 

Social e CGC. 

• A ferramenta deverá permitir a importação e listagem dos contabilistas, com os seguintes dados: CRC, 

nome do contabilista, telefone para eventual contato, e-mail e a Razão Social e CGC do seu cliente. 

• A ferramenta deverá permitir a importação e/ou cadastro dos índices que compõem o Índice de 

Participação do Município (IPM) liberados pela SEFAZ/RS, tanto de anos passados (retroativo de três 

anos) quanto do índice provisório (um ano a frente). 

• A ferramenta deverá permitir o cadastramento de máquinas veiculares liberadas pela Prefeitura 

Municipal para projetos públicos de ajuda a produtores. 

• A ferramenta deverá permitir o gerenciamento da liberação das máquinas veiculares para atendimento 

a produtores rurais. 

• A ferramenta deverá permitir o gerenciamento dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) 

demonstrando quais são passíveis de Prestação de Serviço, IPI e Substituição Tributária, além das 

informações como: código CFOP, descrição, grupo, subgrupo e base legal. 

• A ferramenta deverá permitir a importação, por mês e do último mês de exercícios anteriores, das 

Guias Modelo B (GMB), fornecido pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações do Programa Gerador do 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D), fornecidas pela Receita Federal do Brasil 

(RFB). 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações da Declaração de 

Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS, fornecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB). 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das Notas Fiscais eletrônicas 

de Produtor Rural, fornecidas pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação dos cadastros de Produtor Rural, fornecido 

pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das Transferências 

Eletrônicas Financeiras (TEF), fornecidas pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das Notas Fiscais 

Eletrônicas (NFe) conjugadas, fornecidas pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das publicações provisórias 

dos produtores rurais, categoria geral, Simples Nacional e empresas de Indústria, Comércio e Serviço 

(ICS), fornecidas pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter relatório que cruze as informações de faturamento com folha de 

pagamento e número de funcionários, por contribuintes da categoria geral. 
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• A ferramenta deverá conter relatório que compare as informações de estoque próprio e de terceiros, 

com índices de inicial e final, e cálculo de saldo, além da opção de escolher o modo de classificação e 

exibição entre maior e menor, por contribuintes da categoria geral. 

• A ferramenta deverá conter relatório que calcule o Valor Adicionado Fiscal (VAF), através das 

informações de entrada e saída, por contribuintes da categoria geral, dando a opção de escolher o 

modo de classificação e exibição entre maior e menor. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a expectativa anual do VAF, por contribuintes da 

categoria geral, comparando com o VAF atual, além da opção de escolher o modo de classificação e 

exibição entre maior e menor. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a variação do VAF expectativa anual, por 

contribuintes da categoria geral, em relação ao VAF anterior, além da opção de escolher o modo de 

classificação e exibição entre maior e menor e percentual da variação. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as compras de produtor primário do Estado, 

detalhando por município de origem e valor. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as entradas e saídas por Código Fiscal de Operações 

e Prestações (CFOP), detalhando o valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não tributados, 

outras e ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os contribuintes da categoria geral com 

irregularidades por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base na substituição 

tributária, detalhando o valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não tributados, outras e 

ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os contribuintes da categoria geral com 

irregularidades por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base no IPI, detalhando o 

valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não tributados, outras e ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os contribuintes da categoria geral com 

irregularidades por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base na prestação de 

serviço, detalhando o valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não tributados, outras e 

ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá permitir envio de notificação aos contribuintes da categoria geral, e ao seu 

respectivo contabilista, com irregularidades por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com 

base na substituição tributária, ou IPI, ou prestação de serviço. 

• A ferramenta deverá permitir registro de ações tomadas pelo fiscal aos contribuintes da categoria 

geral, com irregularidades por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base na 

substituição tributária, ou IPI, ou prestação de serviço. 
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• A ferramenta deverá permitir visualizar o histórico comparativo dos contribuintes da categoria geral, 

com irregularidades por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base na substituição 

tributária, ou IPI, ou prestação de serviço. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os transportes, conforme Anexo II, por Razão Social, 

período base, o total de saídas, total de entradas e o total distribuído. Além de detalhar as saídas para 

cada município e o valor da saída. 

• A ferramenta deverá conter gráfico comparativo do VAF atual com VAF anteriores por contribuinte da 

categoria geral. 

• A ferramenta deverá conter gráfico comparativo do VAF atual com VAF anteriores entre Estado e 

Município. 

• A ferramenta deverá conter gráfico comparativo do IPM e o VAF do município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte da categoria geral, o comparativo 

entre o VAF real e o VAF provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por produtor rural, o comparativo entre o VAF real e 

o VAF provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte prestador de serviço, o comparativo 

entre o VAF real e o VAF provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte optante do Simples Nacional, o 

comparativo entre o VAF real e o VAF provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte da categoria geral, as operações de 

importação e exportação. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a publicação do provisório dos produtores rurais, 

demonstrando o CGC, ano base, VAF anterior e atual, diferença entre ele através de percentual, 

origem e município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a publicação do provisório do valor atribuído 

referente a serviços de transporte/distribuição de energia, demonstrando: Razão Social, CGC, ano 

base VAF anterior e atual, diferença entre ele através de percentual, origem e município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a publicação do provisório do valor sintético de 

declarações da indústria/comércio/serviços, demonstrando: Razão Social, CGC, ano base, código de 

atividade econômica, categoria, receita bruta anterior e atual, VAF anterior e atual e diferença entre 

ele através de percentual. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as Notas Fiscais Eletrônicas Avulsas (NFA-e) para 

Produtor Rural, demonstrando: quantidade de nota emitidas, valor bruto e valor total. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as Notas Fiscais Eletrônicas Avulsas (NFA-e) para 

Produtor Rural, demonstrando: código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), descrição, 
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quantidade e unidade, código CFOP, operação de entrada/saída, número da NFe, data, situação junto 

ao AIM, valor bruto e valor total. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre todas as informações das Notas Fiscais Eletrônicas 

Avulsas (NFA-e) para Produtor Rural, demonstrando: NCM, Descrição, CFOP, Quantidade, Unidade, 

Valor Bruto, Operação NFE, Data de emissão, Inscrição Estadual do Emitente, UF do Emitente, 

Inscrição Estadual do Destinatário, UF do Destinatário, Modelo DF, Série NFE, Valor Total NFE, 

Situação junto ao AIM e Chave Acesso. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o VAF por ano base para Produtor Rural, 

demonstrando: Nome do Produtor Rural, CGC, Ano Base e valor do VAF. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural por situação do AIM, CFOP 

e operação de entrada/saída, demonstrando: Comprador, Produtor, situação junto ao AIM, CFOP, 

operação de entrada/saída, quantidade de NF, competência e valor total das notas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural por comprador, 

demonstrando: Comprador, situação junto ao AIM, NCM, quantidade, CFOP, operação de 

entrada/saída, número da NF, data de emissão e valor bruto e total das notas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural por produtor, 

demonstrando: Produtor, situação junto ao AIM, NCM, quantidade, CFOP, operação de entrada/saída, 

número da NF, data de emissão e valor bruto e total das notas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtores rurais de fora do município e número 

de notas emitidas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtos da produção primária através do NCM e 

do percentual do produto junto ao município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtos de produção primária com erro de NCM. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtos com erro de NCM. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural agrupados por CFOP. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o comparativo entre as saídas de NFe de produtor 

rural e o VAF. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno do Índice de Participação dos 

Municípios (IPM), conforme os índices liberados pela SEFAZ/RS, para o ano base atual, bem como 

para o ano posterior. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno de empresas da categoria 

geral, para o ano base atual, bem como para o ano posterior. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno de empresas da categoria 

geral, para o ano base atual, bem como para o ano posterior. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno de produtor rural, para o ano 

base atual, bem como para o ano posterior. 
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• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as Notas Fiscais Eletrônicas Conjugadas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a movimentação das Administradoras de Cartões por 

contribuinte. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a comparação entre a movimentação de 

transferências eletrônicas financeiras e o faturamento declarado pelos contribuintes da categoria 

geral, além de apontar possível inconsistência entre ambos. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a comparação entre a movimentação de 

transferências eletrônicas financeiras e o faturamento declarado pelos contribuintes optantes pelo 

Simples Nacional, além de apontar possível inconsistência entre ambos. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o faturamento das empresas optantes pelo Simples 

Nacional. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o faturamento por competências de todos os 

contribuintes optantes pelo Simples Nacional. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o faturamento por atividades do Simples Nacional no 

município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o saldo operacional por ano base dos contribuintes 

optantes pelo Simples Nacional. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as informações socioeconômicas oriundas da DEFIS 

para análise do saldo operacional das empresas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o comparativo da receita pela PGDAS-D e o 

provisório fornecido pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter sistemática para geração de Comunicação de Verificação de Indícios 

(CVI), através da análise prévia das Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIAS-GMB), com base 

no Convênio de mútua colaboração com o Estado (Lei n° 12.868/07). 

• A ferramenta deverá conter sistemática para geração de Comunicação de Verificação de Indícios 

(CVI), através da análise prévia das PGDAS-D/DEFIS, detalhando: receitas de ICMS, receitas de 

ISSQN, despesas e saldo operacional, com base no Convênio de mútua colaboração com o Estado (Lei 

n° 12.868/07).  

• A ferramenta deverá conter sistemática para geração dos formulários para recursos utilizados na 

interposição das impugnações realizadas pelo fisco municipal junto as NFe de Produtor Rural. 

• A ferramenta deverá conter relatório de faturamento de TEF por contribuinte prestador de serviços. 

• A ferramenta deverá conter relatório cruzando o faturamento de TEF com faturamento da PGDAS-D 

por contribuinte prestador de serviço. 

• A ferramenta deverá conter relatório cruzando o faturamento de TEF com faturamento declarado na 

Declaração Mensal de Serviços. 
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• A ferramenta deverá conter relatório do faturamento das empresas prestadoras de serviço optantes 

pelo Simples Nacional. 

• A ferramenta deverá conter relatório cruzando faturamento da PGDAS-D com faturamento da 

Declaração Mensal de Serviços dos contribuintes prestadores de serviços optantes pelo Simples 

Nacional. 3.2. Serviços de Plataforma de Atendimento de Consultoria e Auditoria Tributária junto a 

instituições financeiras com uso da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - 

DES-IF. 

 

Cláusula Quarta – Da Execução E Prazos: 

4.1. A implantação do sistema, a partir da assinatura do contrato, não poderá ser superior a 10 (dez) 

dias. Cadastro mobiliário. Capacitação aos servidores públicos. 

4.2. Do 11º (décimo primeiro) dia em diante, visitas mensais de 01 (uma) vez ao mês, sem ônus, ao 

município para acompanhamento dos processos de auditoria fiscal e arrecadação mensal dos 

contribuintes junto a Prefeitura Municipal. Manutenções corretivas e evolutivas do sistema para 

adequação às modificações ocorridas em leis federal, estadual e municipal que afetem diretamente o 

sistema e suas funcionalidades. Serviços de capacitação avulsos, com caráter de reciclagem ou para 

novos servidores, a serem requisitados pela Prefeitura Municipal em comum acordo com a licitante. 

 

Cláusula Quinta – Do Atraso de Pagamento: 

5.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será 

acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data 

do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM ou outro índice que vier a 

substituir, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração. 

 

Cláusula Sexta – Dos Impostos: 

6.1. Será descontado do pagamento a ser efetuado eventuais impostos devidos ao Município ou sob 

responsabilidade deste. 

 

Cláusula Sétima – Do Prazo de Encerramento: 

7.1. O prazo para encerramento dos serviços objeto do presente contrato é de 12 (doze) meses, 

contados da data da assinatura do presente. 

7.1.1 O prazo poderá ser prorrogado conforme Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

Cláusula Oitava – Da Nomeação do Servidor Público: 
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8.1. A Secretaria Municipal da Fazenda nomeia a servidora Sra. Samara Nunes de Souza, Fiscal, Mat. 

3238, que acompanhará nos termos do art. 67 e seus parágrafos, da Federal n. 8.666/1993, a execução 

do presente contrato, emitindo pareceres e procedendo a fiscalização da execução da mesma, além de 

anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando se necessário o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou solicitando a quem de direito. 

8.2. A fiscalização dos contratos ficará a cargo dos servidores nomeados pela Portaria nº 0680, de 

01/04/2020, ou a que vier a substituir. 

 

Cláusula Nona – das sanções administrativas:  

9.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas o fornecedor do objeto deste edital sujeitar-se-á às 

sanções de advertência, multa, suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal e declaração de inidoneidade, sendo que a suspensão e a declaração de inidoneidade poderão 

ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual, conforme artigo 87, § 2o da Lei Federal 

8.666/93.  

9.1.1. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo. 

9.1.2. Ao fornecedor do objeto deste edital (s) poderá (ão) ser aplicada (s) a (s) seguinte (s) sanção 

(ões), além das responsabilidades por perdas e danos: 

I - advertência nos casos de: 

a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada. 

II - multas nos seguintes casos e percentuais: 

a) por atraso injustificado no cumprimento do objeto até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) 

ao dia sobre o valor total do contrato; 

b) por atraso injustificado no cumprimento do objeto, superior a 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento) 

sobre o valor total do contrato; 

c) o não cumprimento das exigências do edital, após ser declarado vencedor, sem motivo justo de 5% 

(cinco por cento) à 10% (dez por cento) conforme caso e as razões, sobre o valor total do objeto; 

d) recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, 

dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: sem justo motivo, aplicam-se as penas o 

disposto no artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e multa de 5% (cinco por cento). 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração, após regular processo administrativo: 

a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, 

superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses; 

b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo: até 01 (um) ano;  
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c) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento: até 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

9.1.3. As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso. 

9.1.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 9.1.2, poderão ser aplicadas juntamente à do 

inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.1.5. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração serão declarados em função da 

natureza e gravidade da falta cometida. 

9.1.6. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será dada em 

função da natureza e gravidade da falta cometida. 

9.1.7. A sanção prevista no inciso IV, do item 9.1.2 é da competência da autoridade responsável pela 

homologação da licitação, facultada a defesa da Licitante no respectivo processo. 

9.1.8. As multas aplicadas não impedem o Município de quando for o caso, aplicar outras sanções 

previstas na lei. 

 

Cláusula Décima – Da Rescisão: 

10.1. Constituem motivos para rescisão contratual, os casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 

n. 8.666/93, acarretando consequências e sanções previstas na referida Lei.  

10.2. Ficam assegurados os direitos da Administração de rescindir unilateralmente o presente contrato 

nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

10.3. Aplica-se o disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, para dirimir dúvidas porventura 

advindas do cumprimento do presente contrato. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Disposições Gerais: 

11.1. O presente contrato fica vinculado ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial no. 

65/2020. 

11.2. Faz parte integrante deste Contrato o Termo de Referência, conforme Anexo II. 

 

Cláusula Décima Segunda – Do Foro:  

12.1 - Fica eleito o Foro de Mostardas, para dirimir quaisquer demandas oriundas do presente contrato. 

E, estando as partes de pleno acordo, firmam o presente contrato, que depois de lido e achado 
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conforme, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas a tudo ciente, as quais 

também assinam.  

Mostardas, 02 de dezembro de 2020. 

 

 

 

MARNE MATEUS VITORINO DE SOUZA 

Prefeito Municipal em exercício 

CONTRATANTE 

 

 

                                  MASPER ASSESSORIA LTDA. 

Milton Antônio Mattan 

CONTRATADA 
  

 

Testemunhas: 
 

 
1 - _________________ 

CPF: 998.418.190-15 

 
 

2 -_______________ 
CPF: 015.760.470-59                                                                 

                                                                                           Aprovado por: 
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