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CONTRATO Nº 023/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 
 
 
 
TERMO DE CONTRATO RELATIVO 
AOS SERVIÇOS, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE GARANHUNS E A EMPRESA 
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE 
PÚBLICA ASCOP LTDA - ME. 
  

 
 
 

Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE GARANHUNS, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Rua Joaquim Távora, 305, Heliópolis, Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ 
sob o nº 11.478.534/0001-44, neste ato representada pela sua Presidente, a 
Sra. CARLA PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no 
CPF sob nº 081.870.224-93, RG nº 8.598.789 SSP-PE; e de outro lado, a 
empresa ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA ASCOP LTDA - ME, 
estabelecida Av. Marciolino Francisco da Silva, 201, sala 105, Maurício de 
Nassau – Caruaru – PE, inscrita no CNPJ nº 10.468.876/0001-10, neste ato 
representada pelo o Sr. Jair Pessoa de Azevedo, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de identidade nº 5.838.004 SSP/PE e CPF nº 029.006.134-
26, residente e domiciliado à Av. Cruzeiro do Sul, 63, bairro Nova Caruaru, 
Caruaru, Pernambuco, CEP: 55.014-660, doravante denominados 
CONTRATANTE E CONTRATADA, consoante a 8.666/1999, Processo 
Licitatório 012/2017 e a Tomada de Preços 001/2017, têm por mútuo 
consenso, através do presente instrumento contratado definitivamente o que a 
seguir declaram.  

 
 
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 
1.1 Contratação de empresa para serviços de consultoria e assessoria técnica 
na área de Controle Interno à Câmara Municipal. 
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 2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.1 O valor mensal deste contrato é de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais), e o global é de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) que 
correspondem à execução dos serviços. 

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 

3.1 O prazo de vigência deste contrato, é de 12 (doze) meses, a contar da 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, de acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 
posteriores alterações 

 

4.0 CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
4.1 O pagamento será em parcelas mensais, conforme a execução dos 

serviços, em até 15 (quinze) dias, após a apresentação da Nota Fiscal 
e recibo em anexo; 

4.2 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, o prazo para 
pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva 
regularização; 

4.3 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e 
nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 
pagamento, via ordem bancária; 

4.4 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para 
outras praças serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

5.0 CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ALOCADOS: 

5.1 Os recursos necessários para a contratação dos serviços objeto deste 
Contrato, são provenientes do Orçamento Anual na seguinte Classificação 
orçamentária: 

01 031 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLTIVO 
01 031 0001 2001 0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 
6.0 CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
ENTRE AS PARTES: 
6.1 São obrigações do licitante Vencedor: 
a) Prestar o serviço objeto licitado mediante Termo de referência e cláusula 
sétima, bem como manter as condições e exigências; 
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b) Prestação e execução dos serviços Licitados, de acordo com a sua 
PROPOSTA e com as normas e condições previstas neste Edital, inclusive 
com todas as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos 
Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas conseqüências de sua 
inobservância; 
c) A total, exclusiva e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos 
causados à CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 
Administração; 
d) A inteira e integral responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 
e) A reconhecer que o inadimplemento do Contrato motivado pelo não 
cumprimento por sua parte de quaisquer cláusulas e condições, de eventuais 
multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere a 
qualquer título À CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, a responsabilidade 
por seus pagamentos, não podendo, portanto, tais ações ou omissões, 
onerarem o objeto do contrato; 
f) A responder exclusivamente por todas as obrigações e compromissos 
assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão 
ou não do cumprimento e execução do objeto do contrato; 
g) Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO 
exigidas no Edital  
h) Constatada e verificada qualquer falha ou irregularidade no cumprimento 
obrigatório dessas normas, terá a EMPRESA VENCEDORA, prazo 
improrrogável de 48 h (quarenta e oito horas) para saná-la/corrigi-la, sob pena 
de serem retidos os seus pagamentos até que se repare a falha ou a 
irregularidade apontada; 
i) Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou 
supressões dos serviços que por ventura se fizerem necessários, a exclusivo 
critério da CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, respeitando os 
percentuais previstos no §1.º do art. 65 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
j) A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a fornecer Declaração 
apresentando a equipe técnica de nível superior, disponível na empresa, para a 
execução dos serviços. Para cada profissional descrever a respectiva 
qualificação. 
 
6.2 São obrigações da CONTRATANTE:  
 
a) Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa 
desempenhar seus trabalhos dentro das normas deste Contrato;  
b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da 
CONTRATADA;  
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c) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de 
forma parcial ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-
estabelecidas neste Contrato, ou, até a conclusão de um processo licitatório; 
d) Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos 
neste Contrato.  
 
7.0 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS 
 
7.1 Os serviços serão realizados através de inspeção in loco e 
através de sistemas informatizados, sendo: 
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 

dos programas de governo e do orçamento da Câmara; 
b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à economia, 

eficiência e eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades municipais, bem como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado, resultante de repasse de recursos efetivado 
pelo órgão ou entidade municipal; 

c) Controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e 
deveres da Câmara; 

d) Fazer o devido acompanhamento a respeito das obrigações previdenciárias 
da Câmara; 

e) Acompanhamento ao cumprimento do percentual de Pessoal estabelecido 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n º 101, de 4 de maio 
de 2000; 

f) Acompanhamento do Repasse do Duodécimo à Câmara Municipal; 
g) Acompanhamento do limite máximo de 70% que a Câmara pode despender 

com sua folha de pagamento; 
h) Prestar esclarecimento, parecer técnico e sustentação escrita e/ou oral, 

aconselhamentos, orientações, elaboração de normas, e demais serviços 
correlatos, sobre: a execução orçamentária e financeira; o sistema de 
pessoal (ativo e inativo); os bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; os 
veículos e combustíveis; as licitações, contratos, convênios, acordos e 
ajustes; as obras públicas, inclusive reformas; as operações de créditos; os 
limites de endividamento; os adiantamentos; as doações, subvenções, 
auxílios e contribuições concedidos; a dívida ativa; a despesa pública; a 
receita; a observância dos limites constitucionais; a gestão governamental e 
os precatórios; 

i) Assessoria ao controle interno na emissão de pareceres e elaboração de 
rotinas e procedimentos; 

j) Consultoria nas demais atividades administrativas de responsabilidade do 
Controle Interno; 

 
 
8.0 CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
8.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais previstas em Lei.  
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8.2 Constituem motivos para rescisão do contrato, dentre outras: 
8.2.1 O não cumprimento de Cláusula contratual, especificações ou prazos. 
8.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. 
8.2.3 O desatendimento / descumprimento às determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhamento e fiscalização da sua execução, 
assim como, aquelas emanadas de seus superiores. 
8.2.4 O cometimento reiterado de falhas na sua execução; 
8.2.5 A decretação de falência ou a instauração de insolência civil. 
8.2.6 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
8.2.7 A alteração Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique no todo ou em parte a execução do contrato. 
8.2.8 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado a Contratante e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o contrato. 
8.2.9 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada 
e impeditiva da execução do contrato. 
 
 
9.0 CLÁUSULA NONA – DO LOCAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 A empresa contratada deve designar técnicos habilitados e 
responsáveis pela prestação dos serviços objeto da 
contratação, disponibilizando assessoramento relacionado com 
os procedimentos necessários à consecução satisfatória. A 
orientação técnica será por meio de: 
 

a) Visitas técnicas semanais à sede da Câmara; 
b) Atendimentos emergenciais, aos órgãos solicitantes, sempre que for 

necessário; 
c) Atendimentos da empresa contratada, para orientações técnicas 

específicas, produção de trabalhos especiais, treinamentos e 
seminários; 

d) Respostas de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas 
de comunicação disponíveis, como: e-mail, telefone e “on–line”; 

e) Produção de relatórios técnicos e gerenciais para orientação da 
Administração Superior. 

 
 
10.0 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
10.1 O contratado ficará sujeito a multa diária de 0,5% ( cinco décimo por 
cento), do valor total do contrato pelo não cumprimento das obrigações fixadas 
no presente edital, ou pelo inadimplemento de quaisquer  obrigações 
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contratuais, devendo  o valor da multa ser recolhida no prazo máximo de 
03(três) dias, contados à partir da notificação da penalidade, sem prejuízo de 
qualquer outra combinação prevista neste Edital ou no Instrumento Contratual 
e na Legislação em vigor, garantindo o amplo direito de defesa;  
10.2 A recusa injustificada, para a assinatura do Contrato, importará na 
aplicação de multa, correspondente a 20% (vinte por cento ) sobre o valor total 
do Contrato, independentemente, das demais comissões Legais, previstas em 
Lei;  
10.3 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa na forma e no prazo previsto na Lei, a EMPRESA VENCEDORA ficará 
sujeita além das multas, às penalidades elencadas no art. 87, inciso I, II, III e IV 
da Lei 8.666/93, 
10.4 Nos caso de suspensão ou interrupção imotivada do contrato, importará 
na aplicação de multa correspondente a 20% (vinte por cento), calculados 
sobre o saldo a executar do Contrato; e 
10.5 A indicação das sanções de que trata este Capítulo é da exclusiva 
competência da CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, cuja faculdade de 
escolha está diretamente relacionada com a natureza e gravidade da infração 
contratual e dos eventuais prejuízos causados à mesma. 
10.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula será da 
competência exclusiva da Presidência deste Poder.  
10.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
 
11.0 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
11.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, deverá fiscalizar, como lhe 
aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 
condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e 
comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e quaisquer 
irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam 
tomadas as devidas providências. 
11.2 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do serviço, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório; 
11.3 A CONTRATADA se responsabiliza pela total qualidade dos serviços a 
serem executados. 
 
12.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
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12.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes 
elegem o Foro da Comarca de Garanhuns-PE, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 

Garanhuns, 25 de julho de 2017. 
 
 
 

CONTRATANTE: 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS 
CNPJ n° 11.478.534/0001-44 

Carla Patrícia Gomes de Oliveira 
Presidente 

 
 
 
 

CONTRATADA: 
 
 
 
 
 
 

ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA ASCOP LTDA - ME 
CNPJ nº 10.468.876/0001-10 
Sr. Jair Pessoa de Azevedo 

Sócio 
 


