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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 065/2017 
 
 
 

Termo de contrato que celebram o Município de Novo Xingu e a 

empresa CCGP – Centro de Contabilidade E Gestão Pública 

LTDA - ME, cujo objeto é prestação de serviços de consultoria 

e assessoria para administração municipal na área de 

contabilidade pública e assessoria na organização de 

administração de pessoal. 

 
 
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, estabelecida na Avenida Emilo Knaak, 1160 – Centro, Novo 
Xingu/RS, por seu Prefeito Municipal JAIME EDSSON MARTINI, neste ato denominado 
CONTRATANTE, e CCGP – CENTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA 
LTDA – ME, Inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.694.050/0001-77, com sede na Rua 14 de julho, 
291, Centro município de Sananduva /RS, CEP 99.840-000, neste ato representada pelo Sr. 
Adroaldo José Cavasola, brasileiro, casodo, identidade n.º 8037736521, CPF n.º 568.418.920-
20 domiciliado na Avenida Vinte de Setembro, 250, apto 101, centro cidade de 
Sananduva/RS, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista a homologação do 
Pregão nº 010/2017, e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
firmam o presente instrumento, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria para 
Administração Municipal na área de Contabilidade Pública e Assessoria na organização de 
Administração de Pessoal, conforme as especificações técnicas que instruíram o processo 
licitatório e demais condições estabelecidas no edital e na legislação pertinente, conforme 
descrição abaixo: 

ÍTEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE VLR 
MENSAL 

VLR TOTAL 

1 Assessoria e Consultoria aos 

serviços de Contabilidade, 

compreendendo orientação as novas 

normas de contabilidade aplicadas 

aos serviço público, voltada ao 

atendimento aos princípios de 

contabilidade; a composição de 

patrimônio Público da entidade; 

12 5.100,00 61.200,00 
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variações patrimoniais quantitativas 

e qualitativas;  tratamento contábil 

aplicável aos impostos e 

contribuições, elaboração as 

demonstrações contábeis aplicadas 

ao setor público  e prestações de 

contas atinentes ao setor contábil, 

definidas pelos órgãos de controle, 

orientação na elaboração do PPA, 

LDO e LO, orientação na prestação 

de informações, PAD, SIOPS, 

SIOPE, SICONFI, orientação com 

acompanhamento do atendimentos 

as normas estabelecidas na Lei de 

responsabilidade Fiscal, como 

gastos com pessoal, gastos em 

saúde e educação; orientação ao 

departamento de pessoal 

envolvendo a elaboração de estudos 

de impacto orçamentário e financeiro 

decorrentes de alteração do Plano 

de Cargo de Servidores. 
 

§ 1º - A CONTRATADA se compromete a prestar serviços, de conformidade com as 
normas vigentes de Contabilidade pública, além da legislação específica da matéria objeto da 
prestação do serviço, bem como da legislação que rege o Município, quando aplicável e, 
ainda, de acordo com as atividades descritas no instrumento convocatório, obrigando a 
manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

§ 2º - O objeto do presente contrato será realizado através do atendimento junto a 
Prefeitura Municipal, ao Setor de contabilidade, através de assessoria, consultoria e 
acompanhamento permanente, durante todos os dias da semana, mantendo serviço de suporte 
online, por telefone ou internet, além de no mínimo duas visitas técnicas mensais e de no 
mínimo 16 (dezesseis) horas mensais para o atendimento das demandas contratadas. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – O preço a ser pago pelo CONTRATANTE pelo 
fornecimento do objeto do presente instrumento, será de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) 
mensais. 

 
§ 1º - O pagamento dar-se-á até o dia 10 do mês subsequente a prestação dos serviços, 

desde de que cumprido o prazo determinado para a apresentação da Nota Fiscal de Fatura. 
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§ 2º - O contratado deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscais de Fatura, em 

local de fácil visualização, a identificação do presente Processo Licitatório, a fim de acelerar o 
trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

§ 3º - Não serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito 
funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

 
§ 4º - O contratado responsabiliza-se por todas as despesas relativas a entrega do 

serviços; 
 
§ 5º - O Contratado deve respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às 

dependências do Município; 
 
§ 6º - O contratado deve dar ciência ao Município de Novo Xingu, imediatamente e 

por escrito, de qualquer anormalidade que verificar; 
 
§ 7º - O contratado responde pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer 

outras que forem devidas, referentes ao objeto; 
 
§ 8º - O contratado responde integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este 

órgão ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita; 

 
§ 9º - O contratado deve manter, durante o período da prestação dos serviços, todas as 

condições de habilitação exigidas neste Edital, quando da realização do pagamento pelo 
Município de Novo Xingu; 

 
§ 10º-  Contratado deve cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público, bem 
como cumprir com as normas que lhes são aplicáveis por força do objeto contratado ( CRC, 
etc).  

§ 11º - O contratado deve prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município de Novo Xingu; 

 
§ 12º - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento 

do serviço, sem ônus para o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU; 
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CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 dias a 
partir da assinatura deste contrato para iniciar a entrega do serviço, sob pena de pagar multa 
de 01% (um por cento) do valor contratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por 
cento), que serão retidos do pagamento a ser efetuado. 
Parágrafo Único: Qualquer alteração no prazo supra-referido dependerá da prévia aprovação, 
por escrito, do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA compromete-se a corrigir, as suas 
custas, parcial ou totalmente, caso os objetos apresentados não atendam aos critérios básicos 
legalmente estabelecidos pelo Município de NOVO XINGU. 

 
CLÁUSULA QUINTA - Caberá à CONTRATADA cumprir as Portarias e 

Resoluções do Município, e ainda responder por si e por seus prepostos, por danos causados 
ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como indenizar imediatamente os que 
eventualmente venha causar às instalações, prédios, mobiliário, máquinas e todos os demais 
pertences do CONTRATANTE e a de particulares, ainda que involuntários, praticados por 
seus funcionários. 

 
CLÁUSULA SEXTA - Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e 

sociais, em relação ao quadro de pessoal, serão da exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, assim como a responsabilidade civil e penal sobre eventuais danos e 
indenizações de qualquer espécie, que os mesmos vierem a dar causa, exonerando-se 
integralmente o CONTRATANTE; 

 
Paragrafo Único – A CONTRATADA obriga-se o cumprimento do disposto no 

Inciso XXXII do Artigo 7º da Constituição Federal. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer 
tempo, após a contratação, solicitar inspeções para verificar se a qualidade das mercadorias ou 
serviços atende às exigências das normas e especificações técnicas. Para tanto fica indicado 
(a) como fiscal de contrato o Secretário da Administração, Planejamento e Finanças,  para 
acompanhar a entrega ou execução e elaborar relatórios. 

 
CLÁUSULA OITAVA - Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita 

as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei. 
 
§ 1º - Aquele que, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
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defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
 
§ 2º - Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme 
o caso, o Município poderá aplicar ao Prestador de Serviços as seguintes sanções, garantida a 
prévia defesa: 
 
a) Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado na execução 
dos serviços; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução 
total ou parcial do mesmo. 
 
§ 3º - As multas estabelecidas serão entendidas como independentes, podendo ser 
cumulativas, sendo descontadas dos pagamentos devidos pelo Município ou da garantia 
prestada ou ainda cobradas judicialmente; 
 
§ 4º - Se a licitante vencedora não recolher o valor da multa compensatória que porventura for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, serão então acrescidos 
os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; 
 
§ 5º - O não comparecimento injustificado da licitante vencedora para retirar a nota de 
empenho dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação escrita, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, sujeitando-se a licitante faltosa 
ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
respectivo instrumento, sem prejuízo das demais sanções legais previstas neste item e na 
legislação pertinente; 
 
§ 6º - Quando a licitante vencedora motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas 
e danos decorrentes para o Município de Novo Xingu; 
 
§ 7º - Aplicam-se nos casos omissos as normas da Lei nº. 10.520/02 e da Lei 8.666/93, com 
alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA NONA – Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 
8.666/93 e suas alterações futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, na ocorrência 
das seguintes situações: 
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a) – Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, 
pela execução até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o montante das 
multas a pagar. 
 
b) – Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, 
sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja 
obrigado a responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à 
CONTRATADA, excluindo o valor das multas a pagar. 
 
c) – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
assista a CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das 
seguintes situações: 
 
I – Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
II – Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 
III – Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço; 
IV - Manifesta deficiência do serviço; 
V - Falta grave ao Juízo do Município; 
VI - Falência ou insolvência; 
VII - Não entregar os materiais no prazo previsto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – São obrigações do contratante:  

a) Atestar a prestação de serviços se está de pleno acordo com as especificações definidas 
neste Edital; 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da(s) licitante(s) vencedora(s); 
 
c) Atestar a prestação dos serviços, através da Secretária da Administração, Planejamento e 
Finanças; 
 
d) Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada na 
prestação dos serviços; 
 
e) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do Município de 
Novo Xingu para prestação dos serviços objeto deste Edital e da licitação; 
 
f)  Aplicar penalidades à contratada, por descumprimento das condições estabelecidas neste 
Edital; 
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g) Verificar a manutenção pela contratada  das condições de habilitação, estabelecidas neste 
Edital; 
 
g)  Efetuar o pagamento à contatada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidos neste Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A entrega de documentos e/ou missivas 
trocadas entre a CONTRATANTE e CONTRATADA será efetivada, via protocolo, única 
forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, durante o período de vigência deste 
Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas e custeio do objeto deste contrato, 

serão subsidiadas com recursos consignados nas seguintes Dotações Orçamentárias: 
 

03 – Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças 
01 – Administração do sistema Governamental 
2.100 – Manutenção das atividades Administrativa 
03.01.2.100.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O prazo de prestação dos serviços contratados 
é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado 
por iguais períodos, até os limites legais, a contar da assinatura do presente instrumento, sem 
interrupção, a critério da Administração e com a anuência da contratada, no Edital do art. 57, 
inciso II da Lei nº 8.666/93; 

 
a) - O valor contratual será reajustado anualmente, pela variação do IGPM (Índices Gerais de 
Preços Médios), a contar da data da apresentação da proposta até o mês de prestação dos 
serviços, sendo que o primeiro período de reajustamento deverá ser adequado ao mês civil, se 
for o caso. 
 
b) - No interesse da Prefeitura Municipal de NOVO XINGU, o valor inicial atualizado do 
contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2 º da Lei nº 8.666/93 
 
c) - O Secretario da Administração, Planejamento e Finanças será a responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização dos serviços; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Aplica-se ao presente contrato, no que 
couberem, as disposições da Lei 8.666, de 21 de julho de 1.993, com as alterações, bem como 
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Lei 10. 520/02 e alterações posteriores, e os dispositivos da licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 010/2017. 

 
Parágrafo Único - Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente 

de transcrição, as condições estabelecidas no Edital, e os anexos a ele. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Resta estabelecido o Foro da Comarca de 
CONSTATINA - RS, o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas 
desta relação. 

 
E por estarem, justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 03 (três) 

vias de igual teor, a fim de que produza seus efeitos legais. 
 
 

Novo Xingu, 13 de julho de 2017. 
 
    
 
JAIME EDSSON MARTINI        CCGP – CENTRO DE CONTABILIDADE 
       Prefeito Municipal                                             E GESTÃO PÚBLICA LTDA – ME 
              Contratante                                                                  Contratado 

        
 
 
DILAMAR CEZAR CONTERATO 
   Secretário da Administração,  
     Planejamento e Finanças 
        Fiscal de Contrato 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1) Nome: ____________________________________  

CPF:  
 
 

2) Nome: ____________________________________  
CPF:  

 


