
C MA ^ MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA 

Estado de Mato Grosso do Sul 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ni° 003/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE 
BRASILÂNDIA/MS E DE OUTRO A EMPRESA 
AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 
LTDA, PARA ESTABELECER CONDIÇÕES DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM ASSOSSORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL. 

I — CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA/MS, sediada à 
AVENIDA: Alameda Prof° Arthur Hoffig, 1175 — Jardim Camargo, inscrita no CNPJ 
sob o n° 15.410.152/0001-30, neste ato representado pela sua Presidenta, 
Vereadora MARIA JOVELINA DA SILVA, RG n° 627852 SSP/MS, CPF. N° 
543.011.491-04 residente e domiciliada neste Município. 

II — CONTRATADA: AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, 
cadastrada no CNPJ N° 04.117.097/0001-78 com sede na Rua da Paz, 476 — Bairro 
Jardim dos Estados, CEP: 79.020-250 na cidade de Campo Grande — MS, neste ato 
representado pela Senhora ISADORA GONÇALVES COIMBRA SOUTO DE 
ARAUJO FOIZER brasileira, casada, empresária, advogada inscrita na OAB/MS com 
n° 18046, portador da Cédula de Identificação RG n° 1.820.881/SEJUSP/MS, 
devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 007.430.931-51, residente e domiciliado a 
Rua Antônio Bicudo, 196 — bloco B apto 12 — Jardim São Lourenço, CEP: 79.041-320 
na cidade de Campo Grande — MS. 

III — DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: o presente Contrato é celebrado em 
decorrência da autorização do Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia/MS, 
exarada em despacho constante no Processo Administrativo n° 001/2019, gerado 
pelo Pregão Presencial n° 001/2019 que faz parte integrante e complementarÀeste 
Contrato, como se nele estivesse contido. 	 (íciç 

IV — FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido peíaScláUs frkh„ 
condições nele contidas, pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de Julba ,de"2002 e 
legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 
1993, e demais normas complementares e disposições deste instrumbp6. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 — Constitui objeto deste contrato a contratação de Empresa prestadora de 
serviços de Consultoria e Assessoria técnica especializada em contabilidade pública 
para atendimento da Câmara Municipal de Brasilândia/MS pelo período de 12 (doze) 
meses envolvendo as áreas administrativas, financeira, contábil e orçamentária, 
recursos humanos, licitações e seus procedimentos, mediante a realização de 
estudos, levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, acompanhamento de 
processos administrativos, procedimentos e processos institucionais e o 
desenvolvimento de atividades, ações e eventos que possibilitem práticas 
governamentais que assegurem maior eficiência na execução dos serviços, na 
aplicação dos recursos e na prestação de contas desta Câmara Municipal, conforme 
Anexo VIII do Edital do Pregão Presencial n° 001/2019, que juntamente com a 
Proposta da CONTRATADA, passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1 — A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos 
serviços e o cumprimento dos prazos. 

b) Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação necessária para a 
perfeita execução da Contabilidade do CONTRATANTE. 

c) Fornecer, sempre que for necessário e solicitado pela CONTRATADA, 
informações adicionais pertinentes à Contabilidade da CONTRATANTE. 

d) Ceder ao (s) empregado (s) da CONTRATADA um local apropriado para o 
desenvolvimento dos trabalhos técnicos contábeis. 

e) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quinta, desde que 
preenchidos as formalidades previstas na Cláusula Quinta. 

f) A CONTRATANTE, pelo seu titular, é a única responsável pelos atos de gestão 
administrativa que sejam praticados, limitando-se a CONTRATADA a 
responsabilidade técnica dos lançamentos e registros de contabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 —A CONTRATADA se obriga a: 

a) Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execuç crg contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as ritlições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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b) Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, 
inclusive as Instruções Normativas do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, 
dentro dos prazos pré-estabelecidos, atendendo prontamente a todas as consultas e 
solicitações, prioritariamente aos demais compromissos profissionais. 

c) Orientar a Contabilidade dentro dos padrões e normas contábeis e emitir relatórios 
dentro dos prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado — TCE. 

d) Orientar a Contabilidade na sede da CONTRATANTE, quando solicitado em local 
a ser previamente designado por esta e nas dependências da CONTRATADA, via 
telefone, e-mail, e as instruções por escrito. 

e) Utilizar nos serviços de Contabilidade somente profissionais capacitados e 
qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem ser 
desempenhadas por profissionais de outras áreas. 

f) Não assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheios à sua 
orientação, supervisão e fiscalização. 

g) Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos serviços, 
informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias. 

h) Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE, 
em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas 
de segurança. 

i) Emitir um Relatório mensal de atendimento ao Órgão. 

j) Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os 
salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS 
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DO REAJUSTE. 

4.1 —A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços objeto 
deste contrato, a quantia total de R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais), que 
será desembolsado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 4.500,00 (Quatro mil e 
quinhentos reais), que vencem subseqüente e sucessivamente nos mesiRs 	.° 
posteriores a assinatura deste instrumento. 

4.2 — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da luncion 
j\Ç  VÍV 

programática, sendo alocadas conforme disponibilidade das fontes pondeitinaçfro de 
recursos: 

01.031.0001 — 2001 — 33.90.35 — FICHA 20190011 — Serviços de C Sultoria do 
orçamento vigente da CONTRATANTE, e em caso de prorrogação, à conta de 
dotação orçamentária da mesma natureza, prevista em orçamento.  
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4.3 — Todos os custos, impostos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o 
preço dos serviços ora contratados estão inclusos no valor definido nesta Cláusula, 
inclusive taxas, mão-de-obra, encargos sociais e fiscais. 

4.4 — Havendo atraso na data prevista para pagamento, a parcela será atualizada 
desde a data final do período previsto para adimplemento até a data do efetivo 
pagamento, tomando por base o IGPM do mês anterior pro rata tempore, sobre o 
valor da fatura por dia de atraso. 

4.5 — Os valores inicialmente contratados serão reajustados, anualmente, pelo IGPM, 
ou por outro índice que lhe vier substituir. 

4.6 — Enquanto não forem divulgados os índices correspondentes ao mês do 
reajustamento, o cálculo poderá ser feito de acordo com o último índice conhecido, 
cabendo, quando publicados os índices definitivos, a correção dos cálculos, sendo 
que para o pagamento da última parcela de reajuste, todos os índices utilizados 
serão obrigatoriamente os definitivos. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 

5.1 — O prazo de vigência do presente Contrato será de 12(doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura, com término previsto para 26/03/2020, podendo ser 
prorrogado, em conformidade com o inciso II, do Artigo 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA — DO INADIMPLEMENTO 

6.1 — O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a 
ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93 
atualizada pela Lei 8.883/94, será comunicado pela parte prejudicada à outra, 
mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com aviso 
de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 
05(cinco) dias úteis. 

6.1.1 — A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a 
rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções, bem como, no caso de 
pagamento de mensalidade, a suspensão da prestação dos serviços pela 
CONTRATADA até a sua normalização; 

6.2 — Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado 
financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo corrka 
variação "pro-rata-tempore" do IGPM-FGV, ou de outro índice que venha a subptitu
lo oficialmente, acrescido de juros de 0,05% ao dia, sobre o valor atualizado, ,à multa' 
de 10%, e demais cominações legais, independentemente de notificação.. i, • .'3 ..,t\C\ \ vrrti/ 

. - \(5Y;"'  CLÁUSULA SÉTIMA — DA FONTE DE RECURSO 	 O,  

7.1 — Os recursos financeiros necessários a este instrumento co rãtual serão 
oriundos de Recursos Ordinários diretamente arrecadados pela CONTRA ANTE. 
ALAMEDA PROFESSOR ARTHUR HOFIG, 1175, JARDIM CAMARGO, BRASILÂNDIA-MS 

CEP 79.670-000 -- TEL. 67 3546-1204 - e-mail: cmbrasms@gmall.com  



CAMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA 

Estado de Mato Grosso do Sul 

CLÁUSULA OITAVA — DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 

8.1 — O preço convencionado na Cláusula Quarta será pago após liquidação da 
despesa, mediante a apresentação de Nota Fiscal Discriminativa atestada pelo Setor 
Financeiro da CONTRATANTE, e Nota de Empenho, até o quinto dia útil do mês 
subsequente àquele a que se referirem os serviços constantes da cláusula Segunda, 
podendo, entretanto ser antecipado, desde que o pagamento seja mediante 
autorização de crédito em conta corrente da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO 

9.1 — O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará 
automaticamente em quebra de contrato, levando à sua rescisão. 

• 9.2 — O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer 
interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

9.2.1 — Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 

9.2.2 — Inadimplência de qualquer de suas Cláusulas, por qualquer uma das partes; 

10.2.3 — Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso 
por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 

10.3 — No caso do não cumprimento de qualquer das Cláusulas deste contrato, a 
parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma 
comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

• 11.1 — Fica a CONTRATADA obrigada ao pagamento de multa nos casos de: 

11.1.2 — Verificação total ou parcial dos lançamentos da Contabilidade, justificada ou 
não, correspondente a 2% (dois por cento), calculada sobre o montante já pago 
mensalmente à CONTRATADA. 

11.1.2.1 — Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no sub-item anterior ,a 
CONTRATANTE fica desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), 
independentemente do pagamento da multa pela CONTRATADA. 

11.2 — A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrata 
enquanto durar o vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções: 

11.2.1 — advertência; 

11.2.2 — suspensão temporária do direito de participar de licitação; 
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• 

e 

11.2.3 — impedimento de contratar com a administração; 

11.2.4 — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.1 — Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão 
efetuadas mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA PUBLICAÇÃO 

12.1 — Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRO — DA APROVAÇÃO E DO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO 

13.1 — O presente Contrato terá validade depois de aprovado pelos setores 
competentes da CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

13.2 — O Presente Contrato tem como fundamentação legal no Art. 22, inciso III, § 3°, 
c/c Art. 23, inciso II, letra "a" da Lei 8.666/93, atualizada pelas Leis 8.883/94 e 
9.648/98. 

13.3 — Este contrato é proveniente de Processo Licitatório n° 001/2019 de 14 de 
janeiro de 2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO FORO 

15.1 — Fica eleito o foro da Comarca de BRASILÂNDIA-MS, com expressa renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas todas e 
quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 — Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 
completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado. 

E, por estarem justas e acordadas e de comum acordo com as Cláusulas e 
Condições aqui pactuadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (trêS5,,,vias de 
igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

IÇO 



rçx A DA SILVA 

A • L 	NTO LTDA 
tratado 

G1JES LI 
CPF: 921.733.061-2-ir 

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA 

Estado de Mato Grosso do Sul 

Brasilândia — MS, 26 de março de 2019 

P esi • ente • a Câmara Municipal 

Testemunhas: 

SILVIA N 	 SILVA MODESTO 
CPF: 840.413.401-44 

vl  
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