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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 
CONTRATO Nº 003/2021 - PMI 
 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICIPIO DE IPIRA E A EMPRESA ANGONESE & 

PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.  

OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. 

 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICIPIO DE IPIRA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 82.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 

15 de Agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela 

Secretária Municipal de Administração e Finanças, Senhora Carine Mineiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 5097496 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 099.642.689-20, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a empresa ANGONESE & PICININI 

CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA, com sede na Rua Valdemar Schneider, 01, Centro, 

Peritiba/SC inscrita no CNPJ sob nº 07.874.478/0001-90, neste ato representado pelo seu Sócio 

Administrador, Srº Vanderlei Roberto Picinini, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.238.282 e 

inscrito no CPF sob nº 907.495.619-04 SSP/SC, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo que se regerá 

pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir 

enunciadas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e 

Consultoria nas áreas contábil, administrativa, orçamentária e financeira com as seguintes 

atividades: 

1.1.1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – assessoria a equipe técnica do Município na 

elaboração do Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei 

Orçamentária Anual – LOA, capacitação de servidores na execução orçamentária e 

acompanhamento na abertura de créditos adicionais especiais e suplementares;  
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1.1.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: acompanhamento da execução orçamentária, 

movimentação contábil e financeira, análise de balanços, acompanhamento e elaboração de 

relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal Bimestral e Quadrimestral, bem como controles 

dos índices estabelecidos e afetos, e ainda acompanhamento da execução de cumprimento de 

prazos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e elaboração de relatórios e 

reuniões periódicas. 

1.1.3. APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: serviços de assessoramento e de apoio a 

Gerencia de Administração e Finanças, orientação a equipe técnica nas obrigações acessórias, 

como treinamento para preenchimento de formulários e declarações exigidas pela Secretaria 

do Tesouro Nacional (SICONF), Fundo Nacional de Educação (SIOPE Bimestral), Fundo 

Nacional de Saúde (SIOPS Bimestral), retenções de tributos, apoio na preparação para 

realização de Audiências Públicas, obrigatórias e exigidas por Lei, como Saúde, Educação, 

Metas de Arrecadação, Cronograma de Desembolso e Avaliações Bimestrais; 

1.1.4. INDICES CONSTITUCIONAIS: acompanhamento dos índices constitucionais, como Ensino 

e Saúde, e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, como elaboração de cálculo de 

gastos com pessoal, verificação dos cálculos e proposta de recondução aos limites (quando 

necessário). 

1.1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS: acompanhamento na Prestação de Contas à Órgãos Estaduais e 

Federais, e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

1.1.6. ELABORAÇÃO DE PARECERES: Expedir pareceres, quando solicitado, sobre temas de 

contabilidade pública, finanças públicas municipais, normas financeiras da lei de 

responsabilidade fiscal e assuntos relativos a peças de planejamento municipal e execução 

orçamentária e elaboração de impacto orçamentário e financeiro; 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

 

2.1. A vigência deste termo contratual inicia-se na data de sua assinatura, estendendo-se até 30 de 

abril de 2021. 

2.2. Os serviços serão prestados na forma presencial e remota, com cara horária não inferior a 32 

horas mensais (sendo no mínimo 20 horas presenciais) e as demais horas a distância com relatório de 

atividades, comprovantes de acesso ou qualquer forma que comprove a realização destes trabalhos.  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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3.1. O presente Contrato terá vigência da sua assinatura até o dia 30/04/2021. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

 
 

4.1. Pela execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ 14.040,00 (Quatorze mil e quarenta reais), sendo a primeira 

parcela no valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais, e as demais parcelas no valor de 

R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) cada. 

 

4.2. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão às dotações, 03.,02 – 

04.123.0003.2.004 – 3.3.90.39.05.00.00.00 prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2021. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. O objeto deste Contrato será considerado executado mediante assinatura e conferencia da 

Secretaria de Administração e Finanças. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 

6.1. A CONTRATADA encaminhará relatório dos trabalhos efetuados, assim como a respectiva nota 

fiscal de prestação dos serviços à CONTRATANTE, que atestará o recebimento dos mesmos e 

encaminhará à Contabilidade para que se proceda o pagamento em até 10 (dez) dias, subsequente ao 

mês no qual foram efetuados os serviços. 

 

6.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento de cada etapa dos serviços, objeto deste Contrato, à 

CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento das respectivas notas fiscais, se 

cumprido o disposto no item 6.1 desta Cláusula. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES 

 

7.1. O preço ora contratado é fixo e irreajustável. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 
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8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Responsabilizarem-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

 

8.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentar 

reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 

 

8.1.1.2. Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, 

relativas à segurança e medicina do trabalho. 

 

8.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias. 

 

8.1.3. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, ao 

meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, respondendo por 

si e por seus sucessores. 

 

8.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, durante 

a execução das obras, objeto do presente Contrato. 

 

8.1.5. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas. 

 

8.1.6. Apresentar a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução, devidamente 

quitada, para emissão da ordem de serviço e início da execução dos serviços objeto deste Contrato. 

 

8.1.7. Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, relativas ao CNPJ da 

CONTRATADA. 

 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
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8.2.1. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no subitem 6.2, cumprido o disposto no item 6.1 da 

Cláusula Sexta. 

 
 
 
 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão 

exercidos pela CONTRATANTE, através do servidor Gildete da Silva Chaves, Agente 

Administrativo, inscrita no CPF Nº 045.363.109-67, o qual poderá, junto ao representante do 

CONTRATADO, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, 

as quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial ao 

CONTRATADO, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais 

registros, documentos legais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses 

previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as conseqüências previstas 

no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.2. A rescisão contratual poderá ser: 

10.2.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados nos incisos I a XII 

e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

10.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

11.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará 
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sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

11.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

11.2.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, 

por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

11.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a CONTRATANTE poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV 

do art. 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) obra(s) 

não entregue(s). 

11.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, 

o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

11.5. A penalidade de multa, prevista no item 11.2.1 deste edital, poderá ser aplicada, 

cumulativamente, com as demais penalidades dispostas na Lei nº 8.666/93, conforme o art. 87, § 2º 

do mesmo diploma legal. 

11.6. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas 

as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, 

parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na 

forma da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

13.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei 

nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal, SC, para qualquer procedimento relacionado com o 

cumprimento do presente Contrato. 
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E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 

duas testemunhas. 

 
Ipira SC, 20 de Janeiro de 2021. 
 
 
 
 

CARINE MINEIRO 
Secretária de Administração e Finanças 

CONTRATANTE 

ANGONESE & PICININI CONTABILIDADE E 
ASSESSORIA LTDA 

Sócio Administrador: Vanderlei Picinini 
CONTRATADA 

 
 

FISCAL DE CONTRATO: 
 
 

GILDETE DA SILVA CHAVES 

CPF: 045.363.109-67 

Agente Administrativa 

 

 

Testemunhas: 
 
 
__________________________ 
Elmirio Alexandre dos Santos 
CPF nº 049.426.259-12 
 
 
___________________________ 
Cristiane Ferri 
CPF nº 098.633.269-09 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


