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TERMO DE CONTRATO NO 0512018, QUE ENTRE SI cELEBRAM e cÂuenR MUNIcIPAL DE
NovAls E A EMpRESA coNTAc AssEssonn corurÁBtl E ADMtNtsrRATtvA s/s LTDA, TENDo
coMo oBJETo A pRESTAçÃo oe sERVtços rÉcucos pRoFtsstoNAts ESpEctALtzADos DE
ASSESSoRTA E coNsuLToRtA rÉcucR EM ADMINtsrneçÃo púelrcl.

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a CÂU4RR
MUNICIPAL DE NOVAIS, pessoa jurÍdica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o no 74.354.16At0001-
31, com sede à com sede à Rua João Cantareiro Serrano, no 275, Centro, CEP: 15.885-000, na cidade
de Novais, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Vereador Presidente o Sr. flÁVlO
APARECfDO StwtÃO, portador do CPF. no 213.827.698-81 e da Carteira de tdentidade RG no

gnada CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa
RATIVA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob o no.

no. 1.851, com
n' '1596 - Jard

ntada pelo soci
4, de ora em di

m intêira sujeição à Lei F,ederal no.,8.666, de 2i de
técnicos profissionais especializados de acordo com
cesso Administrativo.de Contratação n' 05/2018 -
ção aplicável à espécie, subordinándo-se, ainda, às

,ll i, ..:,. .'.,., . .: 
.

ar serviços técnicos pro.fissionais especializados em
onsultoria -Técnica na Area Contábil, Administrativa
descrição analítica e requisitos técnicos constantes

ital de Licitação mencionado e que também integra o

o no preâmbulo, a
ntes do Processo
te homologado.

O DOS SERVIçOS

eÍecutados sob a modalidade de assessoria e
itántêmente nas sedes da CONTRATANTE e/ou da
dicas de profissional indicado oela CONTRATANTE
, serem realizados fora do expediente normal da

CONTRATANTE, a seu critério, quando se tratar de reuniões técnicas, capacitação de servidores e
audiências públicas.

21.1.- A execução dos serviços na sede da CONTRATANTE não obrigará aos profissionais
designados pela CONTRATADA, a obrigatoriedade de cumprimento de horários diários, não havendo,
por decorrência da prestação de serviços, subordinação e/ou a caracterização de vínculo empregatício.

2.2 - O atendimento de consultas feitas pela CONTRATANTE e respostas por parte da
CONTRATADA poderão ser feitas através de correio, telefone, fax ou meio eletrônico, sendo que, nesta
última hipotese deverá ocorrer o aviso por telefone do envio das informações, de ambas as partes.

RUAJOAO CANTAREIRO SEf.RANO, 275 - CEp. 15 885-000 - CEÌ{TRO - tutX: (17) 3567-1279 e 3561--t288
si.te : utwzo. camaranoaais.sp. goa. br e-mail: secretaria .sp.gou.br
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CONTRATO N'. 05/201 8. de 01 /03/201 8.

clÁusull TERcEtRA - vtcÊttclR

3.1.- O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, prevendo o seu término em 2810212019.

3.1.1.- Por interesse e critério da Contratante, o contrato poderá ser prorrogado, mediante
manifestação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e consentimento de ambas as partes,
devendo ser mantidas as mesmas condiçÕes pactuadas, nos termos do artigo 57, inciso ll da Lei Federal
no 8666/93 e suas atualizações.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR DO GONTRATO E DOS SERVTçOS

es, para a prestação dos serviços por parte da
Do Objg.!g, a ser pago pela CONTRATANTE é

tos reaig)::;:e serão pagos èm 12, (doze) parcelas
e cinqüenta reais).

resente ajuóte serão ,:ãtendidas com os recursos

etuados os.descontos legais previstos em lei, por

CLÁUSULA QUINTA - DA

5.3.- A comprovação de que os serviços foram executados por parte da CONTRATADA será
feita mensalmente, através de responsável indicado pela CONTRATANTE, que autorizará a emissão da
nota fiscal ou fatura de prestação de Serviços, em cada mês, atestando a execução no próprio
documento fiscal.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 .- O pagamento será realizado em parcelas mensais pela CONTRATANTE à
CONTRATADA, em ate 05 (cinco) dias apos vencido de 30 (trinta) de serviços prestados,
apos a entrega da nota fiscal ou fatura de
liquidação da despesa.

por parte d4CONTRATADA, e regular

RUAJOÃO CANTARETRO SEP.RANO,275 - CEp.'t5 885-000 'RO - FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
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CONTRATO N'. 05/2018. de 01/03/2018.

ctÁusulR sÉnrvla - Dos REAJUSTES

7.1.- O preço contratado conforme a cláusula quarta será fixo durante a execução
contratual, inclusive no caso de prorrogação.

7.2 - No caso de prorrogação, após o pÊzo de 12 (doze) meses, o preço pactuado poderá
se atualizado pela variação acumulada do INPC-lBG

cLÁusuLA oTTAVA - DAS OBR|GAçOES

8.1.-',, 8.:1.1 com o descrito na Cláusula Primeira e das
especificações co ato e ao processo ao qual vincula este termo, e

oos pe|g,CONTRATANTE;dentro dos prazos

. q 1 .2.- Prover os serviços ora contratados, com pèssoal habilitado; adequado e capacitado,
para desenvolver os trabalhos contratados.

licitações nos prazos indicados e responsabilizar-se

deste contrato e seus aditivos, se for o caso, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na Licitação.

... 
"..S Z - São obrigações da CONTRATANTE: ', ' '

nstalaçÕes adequadas ao proÍissional indicado pela

S;t:informações e demais elementos que
S.

:t 
'l: '

tabelecido na cláusula Sexta.

CLÁUSULA NoNA - DAS MULTAS E SANçÕES ADMINISTRATIVAS

9.1.- Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do presente instrumento pela
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente, as
seguintes sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

9.1 .1 .- advertência;

9.1.2.- Multa administrativa,
(dez por cento) do valor total do contrato;

graduável, gravidade da falta, até o limite de 10%

9.1.3.- Suspensão temporária de e impedimento de para contratar
com a Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois)

RUAJOAO CANTARETRO SERRANO,275 - CEP. 15 885-000 - CENTRO - FqNE/íAX: (17) J561:t279 e J56t-1288
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CONTRATO No. 05/201 8, de 01 /03/201 8.

9.1.4.- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à reabilitação, na
forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA oÉclrua _ DA RESGISÃo GoNTRATUAL

10.'1 .- A rescisão contratual poderá ser:

10.1.1.- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos

Ias contratuais, especificações ou prazos;
Ugulas contratuais, especlficações e prazos;
rírlento dos serviços, levando a CONTRATANTE a

dos serviços;
u objeto, a associação do contratado com outrem, a
o a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no

inações regulares do responsável para acompanhar
upenores;

10.1 )1.7 .- o cometimento reiterado de faltas na sua execução;
10.í.'1.8.- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
10.'1.'1.9.- a dissolução da sociedade;
10.1 .'1 í 0.- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execução do contrato;
10.1.1.11.- razões de interesse público, de alta relevância e: amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato

10.1.1.12.- a ocorrência de caso fortuito ou de força, maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

'10.1.3.- ''A cumprimento.. de cláusulas contratuais,
especificações e prazos a s.

10.'1 .3.1 .- Ap ndenizações cabíveis à espécie, por parte da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA - Do FoRo

11.1.- Obrigam-se as partes, por si e por seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as
cláusulas e condiçÕes do presente Contrato e elegem o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para dirimir
qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do mesmo, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS DISPosIÇÕES FINAIS

12.1.- A CONTRATADA se obriqa a man rante toda a vigência to as
condições de qualificação e habilitação jurídica e fiscal pela legislação em;i

RUAJOAO CANTAREIRO SEf.RANO,275 - CEp. 15 885-OOO 'RO - FONE/ (17) 356r-1279 e 3561-1288
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CONTRATO No. 05/201 8, de 01 /03/201 8.

12.2.- Fazem parte integrante do presente Contrato as normas contidas na Lei no 8 666/93
com suas posteriores alterações.

12.3.- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual forma e teor, na presença das testemunhas, infra-assinadas.

Câmara Municipal de Novais, 01 de março de 20'18.

c . --:.-
)a *C):t

VAISI CONTRATANTE
FLAVIO APARECIDp SIMAO - Presidente da Câmara

CONTAC ASSESSOR E ADMINISTRATIVA S/S LTDA.

ANT LOS FILHO - Sócio

Testemunhas:

NOME: da Silva
RG nq. 16.

Meneghesso Gil
t395:3

5

NOME:
RG no. 4í:'5':

RUAJOAO CANTAREIRO SEË'RANO, 275 - CEP. 't5 885-000 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-7279 e 3561-1288
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CoNTRATO No 05/2018

ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

6

1.1 OBJETIVA A PRESENTE CONTRATAçÃO, A EXECUçÃO Oe SERVTçOS TÉCMCOS
PRoFlsstoNAts EspEctALtzADos EM ADMrNtsrnlçÃo puBLtcA, NA MoDALTDADE
DE ASSESSoRTA E coNSULToRtA DE cesrÃo NAS Ánens coHrÁerl E
ADMtNtsrRATtvA, EM FAVoR oo oncÃo coNTRATANTE, pARA o peRíooo DE 12
(DOZE) MESES, NA FORMA DESCRITIVA E REQUISITOS CONSTANTES DESTE TERMO

RUAJOAO CANTAREIRO SERRÁNO, 275 - CEP. 15 885-000 - CENTRO - FONE/rulX: (17) 3561:1279 e 356r-7288
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2.2. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E
ADMINISTRATIVA:
2.2.1. Assessoria na elaboração, atualização e alteração do Planejamento Orçamentário da
Unidade do Poder Legislativo, para inclusão no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária (LOA) de cada Exercício Financeiro,
acompanhamento de sua execução e avaliação dos resultados, incluindo alterações e
atualizações necessárias.

2.2.2. Assistir tecnicamente e orientar na execução dos serviços de contabilidade, envolvendo
os aspectos Orçamentário, Financeiro, Econômico e Patrimonial, de acordo com as Normas
Contábeis vigente, tendo como base, a Lei Federal no 4.320164, Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público "NBCASP", Plano de Contas aplicável ao Setor
Público -.PCASP", e legislação complementar, incluindo as obrigações fiscais principais,
p as, inclusive quanto ao atendimento das exigências formuladas pelos
ó êrn todos os níveis, formas de controle e de fiscalizaçáo, através de
p en!ê habilitado(s).

2.2.3.:.-AsSiçtir.tecnicamente e orientar sobre o controle, classificação e registro do ingresso
c

ação, controle e movimentação financeira,

",Almoxarifado.

2.2.6. ,Àèo'mpanhamento e orientações técnicas sobie exàôüçao, conirole,, classificação e
regi3tro.do processamento das despesas em todas as suas faseS. ' .

laboração de todas',as prestações,'de contas

, de aôórdo com o Calendário Anual.

ntrole Interno, quanto à legislação, normas e
procedimentos para a sua implementâção e operacionalizaçáo, elàboração de minutas de
relatorios e de despachos, análise, interpretação e avaliação dos resultados.

2.2.10. Elaboração de minutas de atos, documentos e legislação para a Area Administrativa.

2.2.11. Acompanhamento e orientações técnicas quanto à formalização de contratos e
licitações.

2.2.12. Assistir Tecnicamente o Orgão na realização de Audiências Públicas, na fase de
aprovação das proposituras envolvendo o processo de planejamen!g.e-orçamento.

\; ü)
7
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2.3 SUPORTE TECNICO A MESA DIRETORA E AO PROCESSO LEGISLATIVO:
2.3.1 Assistir tecnicamente e emitir opiniões e pareceres paÊ a tomada de decisões por parte
da Presidência da Câmara e da Mesa Diretora, envolvendo a Gestão Administrativa da
Câmara.

2.3.2. Assessorar tecnicamente o Processo Legislativo, apoiando às Comissões Permanentes
e Especiais, emitir opiniões e pareceres envolvendo assuntos relacionados aos aspectos
orçamentário e econômico, elaborar atos, despachos e demais documentos; participar de
reuniões mediante

Câmara Municipal de Noyais, 01 
tqe 

março de 2018.

.FL ló'APARECIDO^SlMÃO - Presidente da Câmara

.. CONTAC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA.

CARLOS FILHO - Sócio

RUAJoÃo CANTARETRo sERRltNo, 275 - cap. t5 885-o0a - cENTRo - FuNE/FAX: (r7) J56't.t27g e s567-t2BB
e-mail: secretaria @ camar@noaais. sfi 
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TERMo oe crÊructn E DE NonFlceçÃo
(ANEXO LC-01 - Gontratos)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS

CONTRATADO: CONTAG ASSESSORIR COruTÁBIL E ADMINISTRATIVA S/S LTDA

CONTRATO N" (DE ORIGEM): No 05/2018

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos profissionais especializados em
Administração Pública, objetivando a Assessoria e Consultoria Técnica na Area Contábil, Administrativa
em favor do Poder Legislativo de.Novais.

ADVOGADO (Sy N" OAa: 1t

15.885-000 -

10

1.

2-
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Responsáveis que assinaram o aiuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: FLAVIO APARECIDO SIlvtÃO
Cargo: Presidente
CPF: 213827.698-81 e RG: 28.224.885-7
Data de Nascimento: 05/08/'1976
Endereço residencial completo: Rua Major João Batista Novaes no 9'17, Centro, CEP: 15.885-000 -
Novais /SP
E-mai I institucional: flavi.q.@cama ranova is. sp. gov. br
E-mail pessoal : flavioa parecidosi mao{D hotma i I. corn
Telefone(s): 17-99198-6733 :

ÈCLá'.- '

è do nc íd rz,+oe,sg+
ento:16/08/1965

Telef o n e( s) : 1 7,r3 562 - t7 N' é ̂
 "1 7-997 22 - 1 4 5 4

(") Faqultativo, lndicar ç
,eónstitu ído, informando, inclusive, o endereÇo eletrôn ico

Ender 99, Centro, CEP: 1S.880:0OO - Tabapuã - Sp
E-mai
E-mai

't'1
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