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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO. 

CONTRATO Nº 58/17 – CONVITE Nº 01/17 – PROC: 08/17 – HOMOL: 21/02/2017 

O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO-SP, com sede a Praça da Bandeira s/n. 

Centro, inscrita no CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, neste ato representada pelo Sr. Prefeito 

Municipal JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA, portador do RG. 18.238.415 – SSP - SP 

e CPF. 062.065.778-21, residente e domiciliado a Rua Fuad Maluly, 327, Centro, nesta 

cidade de Álvares Machado, Estado de São Paulo, a seguir denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e a empresa ARAUJO & SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/S LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº. 

01.701.759/0001-64, com sede à Avenida José Bonifácio, 116. Jardim Tênis Clube, na 

cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, representada pelo seu Sócio proprietário o 

senhor ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, portador do RG. Nº 14.635.047 SSP - SP - e 

C.P.F 063.456.578-83, na forma de seu contrato social da empresa, a seguir denominada 

simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, nos termos e para fins do CONVITE nº 

01/17, que será regido pela Lei Federal nº8.666/93 e Lei Complementar 123/06, suas 

alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, na forma e condições que se 

seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de consultoria contábil, 
orçamentária e financeira do município de Álvares Machado, conforme diretrizes 
estabelecidas na cláusula quinta desta avença. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – PRAZO 

a) O prazo de vigência do Contrato é de 12 meses, a contar da assinatura deste, o qual 

poderá ser prorrogado, conforme disposto no § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO 

a) O valor mensal da prestação dos serviços do objeto deste Contrato é de R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais) totalizando para os doze meses a importância de R$ 60.000,00 (Sessenta 

mil reais). 

b) As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação orçamentária:  

28 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.02 – Diretoria de Administração/Planejamento 

02.02.00 

041220004 Administração 

2004000 – Manutenção da Diretoria Administrativa 

339039000000 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

01 – Tesouro 
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CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, no caso de 

renovação, a possibilidade de se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as 

partes, nos termos do inciso II letra “d” do artigo 65 da Lei Licitatória, com base no índice 

do IPC/FIPE/SP. 

 

A Contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o 

Artigo 65 § 10 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A consultoria deverá atender a área contábil, orçamentária e financeira, objetivando eficácia 

na Administração Municipal, com realização de no mínimo (01) uma visita semanal na 

Prefeitura de ALVARES MACHADO, com atendimento as consultas feitas por telefone, fax 

ou e-mail, pelo período de 12 (doze) meses, através de serviços compreendidos em: 

 

a) Orientação aos setores de contabilidade e finanças para o cumprimento da Lei 4.320/64 e 

Lei Complementar 101/2000; 

 

b) Orientação aos setores de contabilidade e finanças para a execução dos atos necessários 

ao cumprimento das regras do Sistema AUDESP do E. Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo; 

 

c) Adequação dos serviços dos setores de contabilidade e finanças visando a compatibilidade 

quanto as Resoluções, Instruções, Deliberações, Comunicados ou outros atos editados pelo 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

d) Vistoria por amostragem da documentação das receitas, despesas e nas peças contábeis 

para verificação da observância dos preceitos da Lei 4.320/64; 

 

e) Vistoria por amostragem nas informações enviadas pelo sistema AUDESP para 

verificação de sua regularidade; 

 

f) Participar e orientar do processo de elaboração das peças de planejamento; 

 

g) Verificar a adequação dos procedimentos do Setor de Contabilidade em relação à LDO, 

PPA e LOA, promovendo a compatibilidade; 

 

h) Verificar a regularidade dos trabalhos efetuados pelo Setor de Finanças, inclusive em 

relação à realização das conciliações bancárias; 

i) Vistoria por amostragem do Controle Patrimonial; 

 

j) Vistoria por amostragem do Almoxarifado Central; 

 

k) Acompanhamento e verificação das Dívidas Flutuantes e Fundadas; 
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l) Adequar os procedimentos em relação a Lei de Transparência; 

 

m) Adequar os procedimentos em relação as NBCASP. 

 

n) Assessorar os servidores envolvidos no Sistema de Controle Interno, capacitando-os para 

o pleno exercício de suas atribuições; 

 

o) Participar de reunião sempre que convocado, com antecedência mínima de 24 horas. 

 

p) Emitir sempre que solicitado pareceres técnicos sobre assuntos correlatos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO:  

a) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 

PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste 

Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento feito pela PREFEITURA ou por seu 

preposto. 

 

Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as conseqüências de: 

 

- Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão. 

- Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste 

Contrato. 

- Acidente de qualquer natureza, com o material aplicado, equipamentos, empregados seus 

ou de terceiros, em decorrência dela. 

- À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste Contrato, 

bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração. 

 

b) São obrigações da PREFEITURA: 

Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários para execução do objeto do 

Contrato, considerado a natureza dos mesmos. 

Efetuar os pagamentos conforme disposto no Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 

a) As penalidades pelo descumprimento do contrato a ser firmado estão dispostas nos termos 

dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

b) De acordo com Artigo 81 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, a recusa 

injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total obrigação 

assumida. 
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c) A falta de assinatura de contrato de sua aceitação ou retirada do instrumento equivalente e 

não cumprimento total ou parcial do ajuste por parte da CONTRATADA ensejará a 

Administração a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida, podendo também ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades de suspensão 

temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, 

facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo legal. 

 

d) A multa aplicada, após regular processo administrativo, assegurado o direito de defesa, 

será descontada da garantia contratual. 

 

e) A multa de mora será calculada, progressiva e cumulativamente sobre o valor da 

obrigação não cumprida, nos percentuais: 

Nos atrasos de até 30 (trinta) dias a multa será 1% (um por cento) ao dia. 

Nos atrasos superiores 30 (trinta) dias a multa será de 2%(dois por cento) ao dia. 

 

f) As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter 

compensatório, e, portanto, não eximem a Contratada da reparação de eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que vierem a acarretar. 

 

CLÁUSULA OITAVA – AS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A Contratada emitirá mensalmente relatório resumido dos serviços executados. 

O presente contrato não terá reajuste no período de sua vigência, salvo, na hipótese de 

prorrogação. 

 

A Contratante arcará com todas as despesas de viagens e alimentação efetuadas pela 

Contratada, sempre que estes se deslocarem a pedido e a serviço da Contratante, fora da sede 

do Município. 

 

O referido contrato não implicará em qualquer vínculo empregatício entre as partes, não 

cabendo a Contratada pleitear por quaisquer direitos ou vantagens da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

A PREFEITURA poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, sem que assista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

direito de reclamação ou indenização independente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

sempre que ocorrer: 

 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificação e 

prazos; 

b) O atraso injustificado do início da execução do Contrato; 

c) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 

d) A modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que a juízo da Contratante 

prejudique a execução do Contrato; 

e) Razões de interesse do serviço público. 
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A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER: 

a) Determinada por ato unilateral e estrito da Contratante, nos casos enumerados nesta 

cláusula; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja 

conveniência para a Contratante; 

c) Judicial, nos termos da Legislação Processual; 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de Relatório da Procuradoria 

Jurídica e de autorização fundamentada do Prefeito Municipal. 

O presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes, a qualquer tempo, 

devendo a parte denunciante o fazer a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

a) As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente, 

Estado de São Paulo com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual 

teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Álvares Machado- SP, 01 de março de 2017. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO-SP  

José Carlos Cabrera Parra - Prefeito 

 

 

 

 

CONTRATADA: ARAUJO & SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/S LTDA EPP 

Antônio Carlos de Araújo - Sócio 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

1º__________________________                                 2º__________________________ 


