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PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO - 06/2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 161/2019 

 
Primeiro Termo de Prorrogação do Contrato de 
"FORNECIMENTO TÉCNICOS PROFISSIONAIS” firmado 
entre o Município de Pinheiro Preto a empresa CONTRIBUTO 
ESTUDOS TRIBUTÁRIOS LTDA, autorizado através do 
Processo n. 101/2019 Licitação n. 042/2019, modalidade  
PREGÃO PRESENCIAL. 

 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO 

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69 

Endereço: (sede) Avenida Mal. Costa e Silva, 111 

Centro, Pinheiro Preto - SC. 
Representada por: PEDRO RABUSKE 

 
CONTRATADA: 
Empresa:  CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTÁRIOS LTDA 

CNPJ-MF n.º 12.097.585/0001-99 

Endereço: Rua Gomercindo Perucci, n° 3462, Boqueirão, Passo Fundo/RS CEP: 99.025-520 

Representada por: Adriano dos Santos 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO  
 

1.1 O Município, na data de 30 de abril de 2019, firmou contrato com a Contributo Estudos 
Tributários Ltda, contrato nº 161/2019, cujo objeto visava a realização de suporte tributário 
municipal, e para efetivação de serviços de Revisão e Atualização do Código Tributário Municipal:  

 

1.1.1 DOS SERVIÇOS: 

a) Elaboração de anteprojetos para atualização da legislação tributária: Avaliação da 

legislação tributária municipal, com montagem de sugestões de atualização da lei (Código 

Tributário Municipal), elaboração de regulamentos, instruções normativas e demais normas 

necessárias a correta arrecadação tributária. Incluindo apresentações, esclarecimentos e 

participação em audiências públicas perante o Poder Legislativo ou a comunidade em geral 

para apresentações dos anteprojetos de atualização da legislação tributária. 

b) Cruzamento de informações, apontamento de ações fiscais e minutas de 

fiscalização: realização de cruzamento de informações de várias fontes (União, Estados, 

conselhos profissionais, cartórios e outros) com os dados do Município, a fim de encontrar 

divergências e inconsistências no recolhimento dos tributos municipais. O cruzamento é 

acompanhado por especialistas e são disponibilizados modelos de documentos necessários 

para o início de uma ação fiscal e todo o processo de fiscalização é acompanhado. 

c) Consultas tributárias e suporte especializado: O setor de tributos do Município pode 

realizar ilimitadas consultas tributárias com a contratada. As consultas podem ser feitas por e-

mail, pelo site ou por mensagem instantânea. 
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d) Capacitação da equipe técnica: Durante toda a prestação de serviços da Contratada 

os integrantes do fisco terão acesso a materiais e documentos necessários para sua 

capacitação. Além disso, o foco das atividades é o repasse de conhecimento aos servidores, 

para que possam absorver técnicas de trabalho que podem ser aplicadas por eles no futuro. 

1.1.2 Visitas presenciais 

a) A empresa contratada deverá realizar visitas mensais ao Município, a fim de realizar 

atividades presenciais de suporte, participação em reuniões e ou repasse de informações 

pertinentes aos serviços executados.  

1.2 Tendo em vista condição vantajosa para a administração,  em virtude que não haverá nenhum 
tipo de reajuste, fica prorrogado o contrato nº 161/2019, firmado com a empresa CONTRIBUTO 
ESTUDOS TRIBUTÁRIOS LTDA, por mais um período compreendido entre 02/01/2020 a 
31/12/2020 para o item acima citado, conforme memorando 1094/2019. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 
2.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) 
na cláusula primeira, pelo preço mensal de R$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos) devendo a despesa correr à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Órgão Orçamentário: 20 Poder Executivo 

Unidade Orçamentária: 2- Secretaria de Administração e Finanças 

Função: 4- Administração 

Subfunção: 122- Administração Geral     
Programa: 3- Administração Geral     
Ação: 2022- Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças  
Cód. Red. 98 -3.3.90.00.00.00.00.00 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 
3.1 Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ até 31/12/2020. 
 
3.2 Havendo necessidade e interesse público, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, limitada a 48 (quarenta e oito) meses, na forma que dispõe o inciso IV do art. 57 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1ª  As demais cláusulas do contrato original nº 161/2019, não prejudicadas pelas alterações e 
inclusões ora realizadas, permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

2ª  E, por assim acordarem, firmam este instrumento de prorrogação, em três vias, de igual teor e 
forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas. 
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  Pinheiro Preto – SC, 27 de dezembro de 2019. 
 
 
 

 
CONTRATANTE 

PEDRO RABUSKE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

CONTRATADA 

CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTÁRIOS LTDA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
1)....................................................                2) ............................... 
      Nome:                                                      Nome: 
      CPF:                                                        CPF: 
 

 


