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CONTRATO COM FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATO N° 016/2020- FME 

ã: l~~j $ 
~~ 

í%' G~c. 

Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de 
Educação de Sandolândia — TO, e Borges e Alencar 
Assessoria Contabil Ltda — ME, referente à CONTRATAC~ÃO DE 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA 
REFERENTE AO FECHAMENTO DOS BALANCETES DOS 
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DE ORDENADOR E CONSOLIDADAS DO 
MUNICIPIO E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANDOLANDIA, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I. 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO celebrado o FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE SANDOLÂNDIA — TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ n° 30.681.806/000153 com sede Av. Dr. Ulisses Guimarães, SN, Centro, nesta cidade 
de Sandolândia — T0, 77.478-000, representada neste ato pelo Gestor do Fundo Municipal 
de Educação ROGÉRIO RYBEIRO MARTINS, brasileiro, casado, portador do RG N° 
291.489 SEJSP/TO e CPF N° 89.269.601-97, residente na Av. Dr. Ulisses Guimarães, SN, 
Centro, nesta cidade de Sandolândia — TO, e por outro lado, o(a) A empresa Borges e 
Alencar Assessoria Contabil Ltda — ME, inscrita no CNPJ 32.283.738/0001-08 aqui 
representada por Rubens Borges Barbosa, brasileiro, casado, Contador, CRC/TO 
000955/0-0, Incrito no CPF(MF) N° 476.572.601-06 e RG n° 1.119.543 SSP/T0, residente 
e domiciliado na Rua B, Qd 02 ,Lt 36, n° 37, Jardim São Lucas, Gurupi-TO, doravante 
denominado CONTRATADA, tendo em vista o Pregão presencial n° 025/2019, 
considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei Federal n° 10.520 de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto 3.555 de 8 de agosto de 2.000, subsidiariamente 
Leï Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, pela Lei 
Complementar n° 123/2006 e pelas disposições fixadas nesse Edital e Anexos, 
têm justos e contratados entre si a prestação dos serviços de contabilidade pública, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 4 ̂  •; ~ -:~~~~".~~~~~,~:%; 

1.1 O presente Contrato decorre da adjudicação e homologação pelo Gestor Municipal 
da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com abertura no dia 23 de 
dezembro de 2019 e homologada 02 de janeiro de 2020, referente ao Processo 
Licitatório N° 592019, realizada por sua determinação agindo no exercício de suas 
atribuições constitucionais, com base na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e, tem 
por finalidade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO FECHAMENTO DOS BALANCETES 
DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
ORDENADOR E CONSOLIDADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
SANDOLANDIA. 

CLÁUSULA SEGUiVDA — DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 O preço ajustado pelo que está definido no objeto contratual é no valor de R$ 
4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais) divididos em 13 (treze) parcelas rio 
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valor de R$ 55.900,00 (Cinquenta e cinco mil e novecentos reais). 

2.2 Os pagamentos serão realizados mediante emissão de nota fiscal conforme 
medição mensal dos serviços efetivamente prestados no mês de referência até o dia 30 
(trinta) de cada mês, a CONTRATADA encaminhará relatório mensal de prestação 
dos serviços, com o detalhamento dos serviços prestados, para conferência pelo 
CONTRATANTE. Após a aprovação dos quantitativos e valores por parte do 
CONTRATANTE, através de atesto de prestação dos serviços, a CONTRATADA poderá 
emitiras notas fiscais. 0 pagamento será efetuado pela Contratante em moeda nacional 
por meio de ordem bancária no prazo de até 10 (dez) dias corridos, imediatamente 
subsequentes à data de entrega das Notas Fiscais. 

2.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação oriunda do contrato a ser firmado; e ainda, pendente de 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

CLÁUSULA TERCEIRA -- DA VIGÉNCIA 
3.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro 
de 2020, podendo ser prorrogado se houver interesse da Contratante, por iguais 
períodos até atingir 60 (sessenta) meses, de acordo com o artigo 57 inciso II da Lei 
Federal n~. 8.666/93, e demais alterações. 

CLAUSULA;QUARTA - DQS_ IREÇU,RSOS ~~ `''F 
4.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento de Manutenção do Fundo Municipal de Educação de 
Sandolândia TO, sob a funcional programática/rubrica. 

Dotação 
Orçamentária 0006.0024.12.361.0403.2041 

Manutencão do Fundo 
Municipal de Educação 
-FME 

Elemento de Despesa 3.3.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros — Pessoa 
Jurídica 

Fonte de Recurso 0010.00.0200 Recursos Próprio 

.CLAÚSULA:;QUINTA,- :OBRIGAçÕES.DAS PARTE5'' 
5.1 Constituem obrigações da Contratante 
a) Exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de prepostos 
seus, devidamente credenciados; 
b} Fornecer à Contratada as informações e a documentação técnica indispensáveis à 
execução do objeto, conforme escopo licitado; 
c) Efetuar os pagamentos à Contratada, de forma tempestiva, nos termos deste 
contrato; 
d) Manifestar-se em até 5 (cinco) dias úteis quanto a solicitações, reivindicações, 
cronogramas e outras atividades, de forma que não prejudiquem a execuçã~epbjeto, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro; 

r, 
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e} Informar tempestivamente àContratada sobre toda e qualquer autuação, notificação 
e intimação que venha a receber em face de i_nadimplemento, pela Contratada, de suas 
obrigações no âmbito deste contrato; 
f) Cumprir, de forma a não retardar os prazos da Contratada, suas obrigações contratuais 
que constituam pré-requisitos para que a Contratada cumpra suas próprias obrigações. 

5.2. Constituem obrigações da Contratada. 
a) A contratada obriga-se com todos os termos do Anexo I- Termo de Referência, parte 
integrante deste contrato; 
b) A contratada tem obrigação de manter durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
c) Fornecer todas as informações, quando solicitados; 
d) Prestar os serviços sempre que solicitado, fazendo se presente no Fundo Municipal 
de Educação de acordo com a necessidade, e previamente agendada. 
§ 1~ Os pareceres contábeis, quando solicitados, terão um prazo de até 48 horas da 
solicitação para resposta, exceção feita aos assuntos de maior complexidade. 
5.5 A Contratada obriga-se com todos os termos do Anexo I do Convite, parte integrante 
do mesmo. 

CLÁUSULA SEXTA — DA..RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS E -DEMAIS 
ENCARGOS 
6.1 A CONTRATADA é responsável por todos os impostos, taxas e encargos 
trabalhistas, previdenciários, civis, e securitários que recaírem sobre o objeto desta 
contratação, cabendo à CONTRATANTE exclusivamente o pagamento do valor dos 
serviços prestados. 

CLÁUSULA SETIMA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
7.1 São aplicáveis ao presente contrato a Lei Federal n~. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; e Lei Complementar 123/2006, e demais legislação pertinente no que 
couber. 

CLAUSULA OITAVA.— DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO 
E PISCALIZAçÃO 
8.1 A administração designará servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
deste contrato. 
8.2 A Fiscalização é exercida no interesse da Administração, não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 
8.3 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes à execução do objeto, deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante. 

- 
iCLAUSULA NONA — DAS.PENALIDADES- ' 
9.1 Ao(s) licitantes) poderá (ão) ser aplicadas) a(s) sanção (ões) adiante, além das 
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições 
estabelecidas no Convite esujeitando-se as sanções constantes nos artigos 86 e 87 da 
Lei n° 8.666/93, conforme disposto: 

I —Advertência 
A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao prestador de serviço, 
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advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando qué,~~ '" 
em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará 
nos casos seguintes: 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) 
dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 

II —Multas 
As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras 
sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento 
Contratual, por prazo superiora 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre a parcela 
contratual não cumprida sujeitam ainda à possibilidade de rescisão unilateral; 
c) Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação assumida; 
d) Recusa do adjudicatário em receber o Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% {quinze por cento) sobre o valor total 
da proposta; 

III —Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; 

IV —Impedimento de licitar e contratar com este Município, conforme o caso, 
de acordo com o disposto no art, 87, inc. N da Lei n ~ 8, 666/i993; 

V — Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou aperra/idade, que poderá ser 
concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pe% prejuizo resultante, 
considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

CLAUSULA DECIMA -- DA PUBLICAÇAO 
10.1 O presente instrumento será publicado em resumo no Diário Oficial do Tocantins 
e P/acardcentral da Prefeitura, sendo está condição indispensável para sua eficácia, nos 
termos do art. 61, parágrafo único da LLC 8.666/93. ,. 
CLÁUSUU4 DÉCIMA PRIM_ _ _EIR_ A — .DA_ RESC_ I_ SÃO 
11.1 ~O resente contrat p ode prestação de serviços poderá ser rescindido de pleno 
direito, independentemente do pagamento de qualquer penalidade: 
I -bilateralmente, por manifesta vontade das partes; 
II -unilateralmente, por qualquer das partes contratantes, nas hipóteses descritas no 
inciso I do artigo 79 da lei federal n~. 8.666/93; 
III -judicialmente, nos demais casos previstos em lei. 
§1~ - A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá ensejar a sua rescisão 
administrativa, na forma dos artigos 78 a 80 da Lei federal n~. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores, com as consequências previstas elr►—lê~e sem 
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prejuízo das demais sanções cabíveis, previstas acima e no Convite, que faz parte 
integrante deste ajuste. 
§2~ Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE no caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n~. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com as alterações posteriores. 
§3~ - Na hipótese de exercício da faculdade descrita no inciso II desta cláusula, por 
iniciativa da CONTRATANTE, esta pagará à CONTRATADA pelos serviços que lhe 
forem prestados até a data da rescisão, segundo os critérios estabelecidos nas cláusulas 
segunda e terceira. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPOSIçÕES GERAIS 
12.1 Fica fazendo parte integrante deste instrumento de contrato, o Processo N~ 
892019 Pregãó Presencial n° 025/2019. 
12.2 Fica expressamente eleito entre as partes o Fórum da Comarca de Araguaçu — TO 
para solução de eventuais dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que venha a ser; 
12.3 Estando as partes de pleno acordo com o avençado, assinam o presente em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

FUN 

Sandolandia - T0, 03 de Janeiro de 2020. 

ÈDUCAÇÃO 
ROGÉRIO RIBEIRO MARTINS 

Gestor 
CONTRATANTE 

BORGES E AL~C~X~~ CONTÁBIL LTDA — ME 
Rubens Bo es Barbosa 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

CPF: ~~ S,~~I -~~ 

2. 


