
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº02/2016 

Referente ao Processo Licitatório nº. 001/2016 

Carta – Convite nº. 001/2016 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NAS AREAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL E A 

EMPRESA CONTROLEPUBLICO CONSULTORIA E 

ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA NA 

FORMA ABAIXO: 

 

 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a A Câmara Municipal de 

Taquaral/SP, inscrita no MF CNPJ sob nº 01.690457/0001-38, com sede à Avenida Leonardo 

Jose Jacinto, nº801na cidade de Taquaral/SP, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, 

Sr Celso Antonio Ferreira, brasileiro, solteiro, portador do RG.14.438.811, inscrito no CPF sob o 

n°029.822.138-18, residente e domiciliado em Taquaral-SP, a Rua Central nº571 neste Município, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, 

CONTROLEPUBLICO Consultoria e Assessoria Contabil em Gestão Pública Ltda, estabelecida 

na Rua Luiz Antonio da Silveira, 259 SALA 07 Boa Vista na cidade de Sâo José do Rio Preto 

inscrita no CNPJ sob n° 11.664.511/0001-24, neste ato legalmente representada pelo Sr(a) José 

Ronaldo de Bessa portador(a) do RG. N°.321.378-6 e do CPF n° 779.706.161-00,  doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato na conformidade com a Carta 

Convite n° 001/2016, pelo presente instrumento, tem entre si justo e contratado, com inteira 

sujeição à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei 8.883, de 8 de junho de 

1994, e mediante as cláusulas e condições adiantes discriminadas, que as partes aceitam e 



outorgam a saber:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

 

1.1 – O presente tem por objeto a contratação para prestação de serviços nas áreas 

de Assessoria e Consultoria Orçamentária e Financeira  

1.2 – São considerados como principais serviços específicos, cuja natureza e as 

características de singularidade e complexidade recomendam nível mais elevado de 

especialização, inclusive, a título de suporte preventivo aos serviços rotineiros e duradouros: 

Desenvolver junto à Divisão de Contabilidade da Administração da Câmara Municipal de 

Taquaral, um programa de avaliação, diagnóstico, proposta de soluções e acompanhamento da 

gestão orçamentária e financeira, buscando cumprimento das Leis 4.320/64, 101/2000 e 

NBCAPS; Criar condições e elaborar relatórios de informações gerenciais para a tomada de 

decisão ao Poder Legislativo Municipal; Efetuar acompanhamento da execução orçamentária para 

análise e avaliação do cumprimento da meta de superávit orçamentário e financeiro. Prestar 

consultoria nas áreas técnicas de: planejamento, tesouraria, finanças e contabilidade; Assessoria 

nas exigências legais nas peças de planejamento público, sendo Plano Plurianual, Diretrizes 

Orçamentárias, abertura de créditos adicionais e especiais, Orçamento Anual; Acompanhamento 

da execução orçamentária, movimentação contábil e financeira em conformidade às diretrizes do 

Sistema Audesp do TCESP; Analisar e prestar consultoria na elaboração de balanços, relatórios e 

anexos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e (Lei 101/2000) e Lei 4.320/64 e na 

prestação de contas anual junto ao TCESP; Análise e consultoria dos relatórios da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e suas devidas publicações legais; Assessoria na elaboração dos 

demonstrativos quadrimestrais da gestão fiscal (LRF); Acompanhar a realização de audiência 

pública de aprovação da LDO, PPA e LOA; Verificação, atualização e implantação das diretrizes e 

exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública – NBCASP; Preparação e conferência 

do balanço geral para a prestação de contas juntos ao TCE e Secretaria do tesouro Nacional, do 



atual exercício corrente; Auxílio na prestação de contas obrigatórias junto a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, DCTF, entre outros; indicação de valores a serem repassados ao Poder 

Legislativo, conforme EC 25/00 e emenda constitucional 58/2009; Emissão de pareceres sobre 

consultas do Poder Legislativo a respeito dos assuntos e objetos tratados nessa proposta, bem 

como outros interesses mais imediatos da Administração da Câmara Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇAO  

 

2.1. Os serviços de Assessoria e consultoria deverão ser executados como titulo de 

suporte preventivos e diários ao desenvolvimento das atividades normais desta Casa Legislativa,  

através de até duas visitas técnicas por mês na sede do cliente, não acumulativas aos meses 

subseqüentes. Essa visita deverá ser agendada, entre as partes.  

2.2 – A presente contratação de empresa de serviços técnicos e profissionais de 

assessoria e consultoria contábil orçamentaria e financeira, objetiva oferecer a retaguarda e o 

suporte necessários para os atos administrativos perpetrados pela Câmara Municipal 

2.3 - A empresa contratada se obrigará a atender as consultas formuladas pelos 

servidores públicos responsáveis, bem como a prestar assessoria e consultoria à Câmara 

Municipal Taquaral, principalmente, no que se refere ao encaminhamento de orientações técnicas 

necessárias, referente Contabilidade Orçamentaria e Financeira, como em função da edição de 

novas leis, regulamentos e normas de procedimento, bem como de instruções e resoluções do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e no qual esta descrito no objeto do contrato. 

2.4 – Incumbe à CONTRATADA assumir as despesas necessárias ao cumprimento 

da prestação de serviços técnicos e profissionais, principalmente, as decorrentes de viagens e 

locomoção, inclusive, no caso de diárias e refeições relacionadas com as audiências públicas 

Municipais e visitas. 

2.5 – As orientações da CONTRATADA deverão ser transmitidas à CONTRATANTE 

verbalmente ou por escrito, assim como as respostas desse modo formuladas, enquanto que as 

consultas poderão ser formuladas por escrito, via correio, fax ou e-mail, ou oralmente, pelo 

telefone, ou pessoalmente.. As respostas orais serão imediatas e as por escrito dadas no prazo 

máximo de 3 ( três ) dias úteis após, ressalvados os casos complexos e de alta indagação, cujo 

prazo será definido entre as partes. 

 

 



CLAUSULA TERCEIRA: PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

 

3.1 Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à 

importância de R$ 28.200,00 (Vinte e Oito Mil Reais) em moeda corrente e em parcelas mensais 

de igual valor e consecutiva de R$ 2.350,00 (Dois Mil Trezentos e Ciqnuenta Reais), até o dia 10 

do mês subsequente. 

3.2 – Para os fins do disposto no item anterior, a empresa contratada encaminhará 

ao Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Taquaral, até 05 (cinco) dias antes da 

data prevista para o pagamento, nota fiscal e fatura correspondente. 

3.3 - Em caso de atraso, incidirá sobre o valor das locações juros de 1% (dois) ao 

mês, a título de compensação financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do seu 

efetivo pagamento.  

3.4 - Os valores contratados serão reajustados após um ano, aplicando a variação 

do IGP-M da FGV no período.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS 

 

4.1. A duração do presente termo será de 12 meses, contados da data de 

assinatura deste instrumento contratual renovável por igual período.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

 

5.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

6.1 - Fica dispensada a prestação de garantia contratual, nos termos do artigo 56, 

da precitada Lei.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

7.1 – Nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, as despesas decorrentes da 

prestação dos serviços do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  



 

01 – Legislativa  

  01.031 – Ação Legislativa 

                     01.031.0011 – Administração Legislativa 

                     01.031.0011.2.002 – Manutenção do Legislativo 

                     3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

  

8.1 - A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666/93 ensejará a rescisão do contrato.  

8.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

8.3 - Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de 

comunicação por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.  

8.4 - Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE o presente contrato 

poderá ser rescindido ou suspenso. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  

 

9.1 – Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, 

sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV, do artigo 

87, do Estatuto das Licitações, às multas:  

9.1.1 – de 20 a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total ou parte da 

obrigação não comprida; 9.1.2 – no valor igual à diferença de preço resultante da nova 

contratação realizada para complementação da obrigação não cumprida;  

9.2 – As penalidades previstas nos itens anteriores são alternativas, prevalecendo a 

de maior valor. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DA VINCULAÇÃO  

 

10.1 - O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital de 

CONVITE nº 01/2016, com seus anexos, e à proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  



 

9.1. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste contrato, fica 

eleito o foro Pitangueiras, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao 

qual expressamente renuncia. 

E, por assim estarem justos, combinados e contratados, declaram ambas as partes 

aceitar todas as disposições contidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar 

fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03(Tres) vias 

na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 

   Taquaral/SP, 04 de Abril de 2016. 

 

CONTRATADA: 

 

CONTROLEPUBLICO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO 

PÚBLICA LTDA 

Endereço: R: Luiz Antônio da Silveira, 259 – SL 7 

CEP: 15.025-020   Cidade: São Jose do Rio Preto 

CNPJ/MF: 11.664.511/0001-24 

Fone: 17-3572-3777 

 

Sócio/Administradores/Diretores: 

Nome: José Ronaldo Bessa 

Endereço:  

RG nº. 321.378-6 

CPF/MF nº. 779.706.161-00 

Ass. _____________________________________________________ 

 

 

 

CONTRATANTE: 



 

Câmara Municipal de Taquaral 

Endereço: Avenida Leonardo Jose Jacinto nº801 

CNPJ/MF: 01.690.457/0001-38 

Presidente da Câmara Municipal : 

Nome: Celso Antônio Ferreira  

RG n 14.438.811/SSP/SP 

CPF/MF n°. 029.822.138-18  

Ass.: ________________________________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Débora Janaine Simao 

Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida, 735 

RG n°. 34.134.041-8 

CPF/MF nº. 223.451.858-05  

Ass.: _____________________________________________________________________ 

 

Nome: Andreia Ap. Juliano 

Endereço: Rua São José, 275,  

RG n°. 30.632.545-7 

CPF/MF n°. 224.339.038-82 

Ass.: ___________________________________________________________________ 

 


