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CONTRATO 002/2017 

 

 A Câmara Municipal de Ouro Verde – SC, com CNPJ/MF 04.289.447/0001-83, neste 

ato representado pelo seu Presidente, Sr Vilson Miguel Biotto, brasileiro, casado, agricultor, 

portador do CPF/MF n. 008.892.239-12 Carteira de Identidade n. 1.121.661-1 SSP/SC, a 

seguir denominado CONTRATANTE, e, de outro lado à empresa EFICONT ASSESSORIA 

E CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ n. 

09.610.828/0001-36 , com sede na R ARTUR JACOB NEULS nº 100 , na cidade de Abelardo 

Luz, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Sra Cristina Machado 

Schuemeister, brasileira, Casada, Portador da Cédula de Identidade n. 3.451.318, SSP/SC, 

com CPF n. 025.839.409-96, residente e domiciliada na Rua Messias de Souza Machado 

n.720 Bairro Santa Luzia na cidade de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, a seguir 

denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a 

seguir enumeradas: 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei n. 

8.666/93, e o Convite n. 0001/2017. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de 

Serviços Técnicos de Consultoria e Assessoria Contábil, Consultoria no E-Sfinge, Tributação, 

Licitações, Planejamento, Assessoria, através de prestação de serviços internos e externos, 

conforme descriminados a seguir: 

- Assessoria técnica contábil na área pública de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, LRF – 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal complementar nº 101/2000) e demais normas em 

vigor; 

- Elaboração de relatórios resumidos de execução orçamentária bimestral e relatório de 

Gestão Fiscal quadrimestralmente, a ser encaminhado ao TCE – LRF CIDADAO; 

- Emissão, controle e conferência de relatórios de prestação de contas mensal (Balancetes) ao 

Tribunal de Contas; 

- Encerramento do Exercício Financeiro, através do Balanço Geral e sua consolidação; 

- Serviço de consultoria contábil à distância, com emissão de pareceres e orientações técnicas 

via e-mail e outros meios de comunicação existentes; 

- Demais serviços na área contábil. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA –DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução é direta, sendo expressamente vedada a sub-contratação, sendo que a 

contratada deverá entregar o objeto licitado, conforme condições e especificações constantes 

do Processo n. 0001/2017 e Convite n. 0001/2017. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O preço a ser pago pelo objeto deste contrato, é de R$ 1.950,00 (Hum mil Novecentos e 

Conquenta reais) mensais, mediante apresentação de Nota Fiscal.  

 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

O pagamento será em moeda corrente nacional, com até 30 (trinta) dias após a apresentação 

da respectiva Nota Fiscal. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS 

1. A vigência do presente Contrato tem início na data de sua assinatura e término em prazo 

anual podendo ser revogado em 31 de dezembro de 2017.   

2. O presente contrato poderá ser prorrogado em duas hipóteses: 

a) Por conveniência e interesse da Administração Pública; 

b) Por livre acordo entre as partes. 

3. Em caso de prorrogação do contrato decorrente do presente certame utilizar-se-á o IGP-M 

medido pelo IBGE como indexador para reajuste dos preços que forem contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

A contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem o expresso 

consentimento do contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além do previsto na Cláusula Primeira do presente contrato, a Contratada obriga-se a: 

 

a) Tratar como confidenciais as informações e dados contidos no SISTEMA do 

CONTRATANTE, guardando total sigilo em relação a terceiros.  

b) Arcar com todas as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, ambientais (caso 

houver) etc...  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

Atrasos injustificados na execução do objeto do presente Contrato sujeitará a Contratada, 

independentemente de outras cominações, ao pagamento de multa na ordem 5% (cinco por 

cento) sobre o valor total deste Contrato. 

 

Parágrafo Primeiro. A inexecução total ou parcial do Contrato importará a Contratada a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Ouro Verde - SC, pelo 

prazo desde já fixado em 02 (dois) anos, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem 

como multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 

 

Parágrafo Segundo. Os valores resultantes das multas aplicadas serão descontados dos 

créditos a que a Contratada tiver direito, ou cobrados judicialmente. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido: 

 

I - por acordo entre as partes; 

II - unilateralmente pelo Contratante se assim o exigir o interesse público; 

II - pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato ou por descumprimento de 

qualquer de suas cláusulas; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente processo Licitatório correrão por conta dos recursos 

constantes no orçamento público municipal de 2017. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO COMPETENTE 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Abelardo Luz – Estado de Santa Catarina, com prevalência 

sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para adoção de medidas judiciais 

decorrentes do presente contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma. 

 

Ouro Verde – SC, 03 de Abril de 2017. 

 

 

  Vilson Miguel Biotto  EFICONT ASSESSORIA E CONS. CONT. LTDA 

 Presidente       Contratada 

         Contratante.       
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