
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE

IMÓVEIS URBANOS E RURAIS

O  CONTRATANTE,  Estado do Rio Grande do Sul,  por intermédio do(a) Secretaria de

Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos,  sito no(a) Avenida Borges de

Medeiros, 1501, 2º andar, nesta capital, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

– CNPJ sob o nº 00.465.988/0001-64, por seu representante legal no fim assinado, e

CONTRATADA,  (preencher  com  a  qualificação  da  empresa  credenciada),  por  seu

representante legal no fim assinado, têm como certo e ajustado o que adiante segue.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto

contratado,  descrito abaixo,  conforme o  Termo de Referência do Credenciamento -

Processo Administrativo 16/2400-0004288-8, que é parte integrante deste contrato. Este

pacto é regido também pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação

pertinente  e  cláusulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigações  e

responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos de avaliação de

imóveis urbanos e rurais do Estado do Rio Grande do Sul, suas Autarquias e Fundações,

conforme as normativas técnicas vigentes e demais especificações técnicas constantes

no Termo de Referência  do Credenciamento, parte integrante deste instrumento.

1.2. Fica fazendo parte do presente contrato, para todos os fins e efeitos de direito, como

se aqui estivesse transcrito, o  Termo de Referência  do Credenciamento e respectivos

Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO -

Fica estabelecido, para fins deste CREDENCIAMENTO, o valor unitário da hora técnica para

o serviço de avaliação de imóveis fixado em R$ 159,07 (cento e cinquenta e nove reais e sete

centavos), não previsto qualquer tipo de reajuste durante seu prazo de validade, cujos crité-

rios e cálculo remuneratório estão previstos nos itens 7.5 e 7.6, subitens 7.6.1 e 7.6.2 do Ter-

mo de Referência do Credenciamento.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação

orçamentária:

Unidade Orçamentária: 24.82

Atividade/Projeto:8089.1

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.3991

Recurso: 0306

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO -

4.1  A contratante  reserva-se  o  direito  de  suspender  o  pagamento  se  o(s)  serviço(s)

estiver em desacordo com o previsto neste contrato, sem prejuízo das demais sanções.

4.2 Os pagamentos serão efetuados mediante  Nota de Empenho, a ser expedido quando

da Autorização de Início,  em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou

Nota  Fiscal  Fatura,  discriminada,  cumpridas  as  demais  exigências  constantes  do

contrato. 

4.3 A Contratada não poderá protocolizar  a nota fiscal  ou nota fiscal  fatura antes do

recebimento definitivo do objeto por parte da Contratante.

4.4 O documento fiscal deverá ser do estabelecimento da contratada. 

4.5 O pagamento será efetuado por serviço, efetivamente prestado e aceito; 

5.6 É condição para o pagamento da nota fiscal/nota fiscal fatura, a apresentação de

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e com o

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, devidamente atualizados;

4.7 Na fase da liquidação da despesa deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS, para

fins de comprovação do cumprimento da redação contratual estabelecida nos termos do

disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993;

4.8  A nota  fiscal/fatura  deverá  vir  acompanhada  dos  documentos  comprobatórios  de

realização dos serviços:

4.8.1. ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade

Técnica), devidamente assinado e, respectivo comprovante de pagamento.

4.9.  Deverão  constar,  obrigatoriamente,  no  corpo  da  nota  fiscal/fatura/duplicata,  as

seguintes informações:.

I. tipo de serviço: 

II. n° do Contrato;

IV. n° do CNPJ do CONTRATANTE;

V. n° da Inscrição Estadual do CONTRATANTE;

VI. data do vencimento; 

VII. competência: (mês e ano de efetivação dos serviços.)

VIII. quantidade, descrição e valor do serviços por atividade técnica



4.10.  É condição,  para pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata,  a apresentação dos

seguintes  documentos  devidamente  quitados,  já  exigíveis,  pertinentes  ao  contrato,

respeitadas as respectivas periodicidades, em original, cópia autenticada em cartório ou

por servidor:

I. Certidão que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade;

II. Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, dentro do prazo de validade;

III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade;

IV. Certidão Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, dentro do prazo de

validade.

4.11.  As  Certidões  Negativas  de  Tributos  Estaduais  e  Municipais  deverão  ser  da

localidade da CONTRATADA.

4.12.  As  certidões  entregues  serão  validadas  pelo  CONTRATANTE  nos  respectivos

endereços eletrônicos dos Órgãos responsáveis.  Em caso desta validação resultar de

forma  negativa,  o  pagamento  da  nota  fiscal/fatura/duplicata  ficará  condicionado  à

regularização  da  situação  por  parte  da  CONTRATADA,  correndo  recontagem  dos

vencimentos  dispostos  neste  contrato,  sem  qualquer  tipo  de  ônus  financeiro  para  o

CONTRATANTE.

4.13. A não observância do disposto na presente cláusula quanto ao preenchimento da

nota  fiscal  e  apresentação  dos  documentos  exigidos,  implicará  na  devolução  do

documento e na recontagem do prazo de pagamento,  que reiniciará a partir  da nova

protocolização, sem nenhum tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE.

4.14  A CONTRATADA,  caso  optante  pelo  SIMPLES  (Regime  Especial  Unificado  de

Arrecadação de Tributos e Contribuições),  deverá apresentar,  juntamente com a nota

fiscal/fatura, a devida declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da IN RFB nº

1.234 de 11 de janeiro de 2012, (original, atualizada e com reconhecimento de firma), a

fim de não sofrer retenção de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, de acordo com

a legislação vigente.

4.15. O CONTRATANTE poderá exigir outros documentos comprobatórios (declarações

de  isenções  tributárias,  certidões,  obrigações  tributárias,  etc.),  a  seu  critério,  para

liberação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA– DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - 

Os  valores  do  presente  contrato,  não  pagos  na  data  do  vencimento,  deverão  ser

corrigidos  desde  então,  até  a  data  do  efetivo  pagamento,  pela  variação  do  IGP-M

ocorrida no período.



CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA -

6.1 A vigência desta contratação é de 12 (doze) meses, a contar da data publicação da

súmula do contrato.

6.2 Este contrato poderá ser aditado por idêntico prazo, desde que ocorra a prorrogação

do  credenciamento  e  pelo  interesse da Administração  Pública,  observados os  limites

previstos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE – 

Havendo a prorrogação do contrato o valor da hora técnica poderá, a critério exclusivo no

interesse do CONTRATANTE ser corrigido, conforme variação da UPF/RS.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES -

8.1. DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma convencionada.

8.2. DAS OBRIGAÇÕES

8.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados

para esse fim, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

c) Notificar ao contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

d)  Pagar  o contratado o valor  resultante da prestação do serviço,  de acordo com as

condições estabelecidas no Termo de Referência do Credenciamento. 

e)  Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  do

contratado, nos termos da legislação vigente.

9.2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente

aos seus empregados,  correndo todas as obrigações e ônus de empregador  por sua

conta e, consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência

Social, seguro contra acidentes do trabalho e demais encargos da legislação vigente;

b)  Disponibilizar  a qualquer  período,  por solicitação do CONTRATANTE nominata dos

empregados destinados à prestação dos serviços deste contrato, devendo estar sempre

atualizada, e ser entregue juntamente com a Nota Fiscal da prestação dos serviços; 



c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

d)  apresentar,  durante  a  execução  do  contrato,  quando  solicitado,  documentos  que

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na

contratação e,  em especial,  encargos sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  tributários,

fiscais e comerciais.

e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do

presente contrato;

d) disponibilizar e informar ao CONTRATANTE no ato da assinatura deste instrumento, o

seu endereço eletrônico na Internet (e-mail), para o recebimento de convocações, envio

de  mensagens,  formulários,  etc.,  o  qual  se  estabelecerá  como  principal  canal  de

comunicação com o CONTRATANTE, especialmente no trato das demandas diárias;

e) orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto às informações contidas nos

documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados, dedicando especial atenção

à sua guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso;

f)  atender,  imediatamente,  solicitação  de  substituição  de  empregado  cuja  atuação,

permanência  ou  comportamento  sejam  julgados,  pelo  CONTRATANTE,  prejudiciais,

inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que

lhe assista qualquer direito ou reclamação;

g)  fornecer  as  ferramentas  e  materiais  necessários  à  prestação  dos  serviços,

responsabilizando-se pela perfeita execução dos referidos serviços;

h)  assegurar  a  precisão  e  confiabilidade  das  informações  recebidas,  processadas  e

transmitidas, responsabilizando-se pelas consequências decorrentes de eventuais erros

de  informações  e  por  eventuais  danos  materiais  que  possam vir  a  sofrer,  tanto  nas

esferas cíveis, penais e administrativas;

i) assegurar a estrutura operacional completa para a realização dos serviços, objeto deste

contrato;

j) fornecer à CONTRATANTE toda e qualquer informação operacional e gerencial, que

permita  à  CONTRATANTE  acompanhar  a  execução  do  objeto,  sem  nenhum  ônus

adicional;

l) seguir as disposições legais, assim como diretrizes técnicas pertinentes às avaliações

de imóveis, análise de viabilidade e/ou medições, estabelecidas pelo CONTRATANTE.

m)  executar  perfeita  e  integralmente,  os  trabalhos  conforme formulários,  orientações,

rotinas  e  prazos estabelecidos  pelo  CONTRATANTE,  os  quais  serão  disponibilizados

para a CONTRATADA, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitados.

n)  corrigir,  gratuitamente,  os serviços que apresentem incorreções e imperfeições,  no

prazo  fixado,  sem  quaisquer  ônus  ao  CONTRATANTE e  sem  prejuízo  das  sanções

administrativas aplicáveis.



o) não se pronunciar em nome do CONTRATANTE, a terceiros  sobre quaisquer assuntos

relativos à sua atividade, bem como sobre os serviços a seu cargo.

p) não utilizar, fora dos serviços contratados, nem divulgar ou reproduzir os documentos e

materiais encaminhados pelo CONTRATANTE. 

q)  manter sempre atualizado perante o CONTRATANTE, durante a vigência do contrato,

endereço  comercial  completo,  endereço  eletrônico,  telefone,  fax  e  nome  dos

representantes  para  fins  de  comunicação  e  encaminhamento  de  informações  e

documentos.

r) comunicar ao CONTRATANTE a extinção ou alteração da sociedade ou qualquer outro

fato  relevante  que  acarrete  a  incapacidade  à  execução  do  objeto  deste  instrumento,

devolvendo imediatamente os documentos confiados pelo CONTRATANTE.

s)  arcar  com os gastos  referentes  à  realização  das  atividades  previstas  no contrato,

correspondentes  a  taxas,  ART/RRT,  emolumentos,  cópias,  fotos  e  quaisquer  outras

despesas vinculadas ao objeto contratado.

t) a CONTRATADA assume o compromisso de indenizar o CONTRATANTE por quaisquer

importâncias que este seja compelido a desembolsar em favor dos empregados dela,

seja a que título for, inclusive em se tratando de reclamatória trabalhista, promovida em

função do presente ajuste.

u)  A  CONTRATADA  assume  exclusivamente  a  responsabilidade  civil  pelos  atos

praticados por seus empregados, quando na execução dos serviços contratados, e pelo

atendimento às normas e regulamentos que disciplinam as atividades em foco. 

v) A CONTRATADA assume a responsabilidade por eventuais danos causados por seus

prepostos e empregados a bens ou pessoas. 

x)  A CONTRATADA responsabiliza-se, perante o CONTRATANTE, pela idoneidade das

pessoas designadas aos serviços contratados. 

z)  Atender  integralmente  as  responsabilidades  constantes  no   item  9  do  Termo  de

Referência do Credenciamento.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO -

É  proibida  a  cessão,  subcontratação  ou  transferência,  total  ou  parcial,  do  presente

contrato, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS -

Pela inexecução total ou parcial do objeto, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defe-

sa, aplicar ao CREDENCIADO contratado as seguintes sanções:

a)  advertência formal pelo correio eletrônico;

b) multa;



c) suspensão temporária, sendo a empresa preterida, por uma vez, na próxima oportunidade

de contratação; e 

d) descredenciamento.

Parágrafo Primeiro: Constituem-se em motivos para aplicação de sanções, sem se limitar,

os constantes do quadro a seguir:

CLASSIFICAÇÃO SANÇÃO EXEMPLOS

FALTAS LEVES
Advertência formal

pelo correio
eletrônico

Recusar OS sem justificativa aceita.

Não enviar o aceite da OS por e-mail.

Apresentar fotos sem nitidez suficiente ou resolução
inadequada.

Não retornar o contato realizado por telefone ou e-
mail.

Erros  de  preenchimento  no  laudo,  sem  acarretar
prejuízo à avaliação.

Enviar documentação incompleta ou sem assinatura.

FALTAS MÉDIAS
Multa de uma hora

técnica

Reincidir qualquer falta leve.

Apresentar  Laudo  de  Avaliação  com  metodologia
equivocada ou tratamento de dados inadequado.

Erros  de preenchimento  no laudo,  com prejuízo  à
avaliação.

Entregar  o  serviço  ou  correções  fora  dos  prazos
estabelecidos.

Apresentar  Tabela  de  especificação  da  avaliação
com  enquadramento  do  grau  de  Fundamentação
inadequado

Deixar de informar divergências entre o imóvel e a
documentação.

FALTAS GRAVES

Multa de duas
horas técnicas

Reincidir qualquer falta média.

Multa de duas
horas técnicas e

suspensão
temporária

Não vistoriar o imóvel ou vistoriar outro imóvel que
não seja objeto da avaliação.

Alterar,  sem prévia comunicação, o quadro técnico
habilitado para a categoria credenciada.

Inobservância dos requisitos estabelecidos neste TR
ou das orientações das Normas Técnicas vigentes
da ABNT.

Utilizar elementos amostrais em desacordo com as
características  ou  tipologia  do  imóvel  objeto  do
serviço solicitado ou apresentar pesquisa com dados
inexistentes.

FALTAS

GRAVÍSSIMAS

Descredenciamento

da empresa

Reincidir qualquer falta grave.

Utilizar  termos ou gestos inadequados,  quando se
dirigir aos servidores do CONTRATANTE

Utilizar pessoas não habilitadas ou fora do Quadro
Técnico  para  elaborar  e/ou  assinar  o  serviço
solicitado.



Fornecer  a  terceiros  ou  divulgar  resultados,
informações ou documentos de interesse exclusivo
do contratante.

Subcontratação dos serviços objeto deste TR.

Agir com dolo ou má-fé.

Parágrafo Segundo:  A recusa, ainda que justificada, de três ordens de serviço

consecutivas ou cinco alternadas enseja a possibilidade do CONTRATANTE, a

seu  critério  exclusivo,  descredenciar  a  empresa,  visando  reestabelecer  a

celeridade necessária ao processo de avaliação dos próprios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO -

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80,

da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA -

O presente contrato tem sua eficácia condicionada à publicação da respectiva súmula no

Diário Oficial do Estado, conforme estabelecido em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

13.1 Na hipótese de este contrato vir a se tornar elegível para financiamento do Banco,

no âmbito do BIRD, deverão ser atendidas, além da legislação nacional, as regras espe-

cíficas do Banco para prevenir e combater fraudes e corrupção que possam ocorrer no

contexto do uso de recursos do Empréstimo durante a preparação e execução dos proje-

tos financiados pelo Banco, ficando estabelecido que:

13.1.1  O  contratado  deve  observar  e  fazer  observar,  por  seus  fornecedores  e

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o

processo  de  licitação,  de  contratação  e  de  execução  do  objeto  contratual.  Para  os

propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem  com  o  objetivo  de  influenciar  a  ação  de  servidor  público  no  processo  de

licitação ou na execução de contrato;

b)  “prática  fraudulenta”:  a  falsificação  ou  omissão  dos  fatos,  com  o  objetivo  de

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c)  “prática  colusiva”:  esquematizar  ou  estabelecer  um  acordo  entre  dois  ou  mais

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,

visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;



d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às

pessoas  ou  sua  propriedade,  visando  influenciar  sua  participação  em  um  processo

licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i)  destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii)

atos  cuja  intenção  seja  impedir  materialmente  o  exercício  do  direito  de  o  organismo

financeiro multilateral promover inspeção.

13.2.  Na  hipótese  de  financiamento,  parcial  ou  integral,  pelo  BIRD,  mediante

adiantamento  ou  reembolso,  este  organismo  imporá  sanção  sobre  uma  empresa  ou

pessoa  física,  inclusive  declarando-a  inelegível,  indefinidamente  ou  por  prazo

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer

momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente,

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

13.3. Considerando os propósitos desta Cláusula, o licitante vencedor, como condição

para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser

financiado, em parte ou integralmente, pelo BIRD, mediante adiantamento ou reembolso,

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros

relacionados à licitação e à execução do contrato..

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS -

As partes  elegem o foro  da Comarca de Porto  Alegre,  RS,  para  dirimir  as  questões

relativas a este contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma,

para um só efeito, perante as testemunhas infra-assinadas.

Porto Alegre,    de       de    2017.

_________________________________________________

CONTRATANTE

________________________________________________

CONTRATADA


