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CONTRAT0 N° 003/2021.
Inexigibilidade de Licitacao N° 001/2021
Processo Administrativo N° 021/2021

Contrato   que   entre   si   celebram,   na   forma   e   condig6es
seguintes,    de    urn    lado,    como    contratante,    o    Fundo
Municipal de Educa¢ao de Augustin6polis/TO e de outro,
como  contratado  a  empresa  XP  Contabilidade  Pdblica  e
Assessoria Municipal.

0 FUNDO MUNICIPAL Dn EDUCACAO DH AUGUSTINOPOLIS, Estado do Tocantins,
pessoa juridica de direito ptiblico inscrita no CNPJ sob o n°.  33.338.353/0001  -55  com sede a

FLTg:o:ed#r#c:i;e:tr;irTes;:a:i:::#e.%esfiugL#ii6E[isITo&'[#k;i:::::;:::r¥°c¥F
787.053.121-91,   RG   224.845   2a   Via   SSPITO,   residente   na  cidade   de   Augustin6polis/TO,
doravante     denominado     CONTRATANTE,     e     do     outro     lado,     a     empresas     XP
CONTABILIDADE  PUBLICA  E  ASSESSORIA  MUNICIPAL  -  EPP,  Pessoa  juridica,
inscrito  no  CNPJ  n°  35.113.040/0001-24,  com  sede  na  Av.  Tcot6nio  Segurado,  Conjunto  01,

Quadra 201  Sul,  Lote  15,  Edificio  Urban  Futuro,15°  andar,  sala  1510,  Piano  Diretor  Sul,  na
cidade   de   Palmas/TO,      representada   pelos   seus   s6cios:   AMAURILI0   CANDIDO   DE
0LIVEIRA,  brasileiro,  casado,  Contador,  inscrito  no  CRCITO  n°  002615/0-7,  portador  do
CPF-MF  n°  003.494.251-32  e  RG  3661675  SSP-GO,  residente  a  Avenida  Anacleto  Paulino,
SIN°,    Qd.    14,    Lts.    29/30,    Casa   03,    Condominio    Oliveira,    Bairro    Portal    do    Sol    11,
Augustin6polis/TO,  e  ADRIAN0  FERNANDES  DA  SILVA,  brasileiro  casado,  contador
inscrito  no  CRCITO  n°  001730/04.  portador  do  CPF  -MF  n°  869.820.601-87,  residente  no
endereco  Av.  Bemardo  Sayao  n°  3000,  apartanento  n°  905,  na  cidade  de  Imperatriz/MA,
doravante denominado CONTRATADO, pactuam o presente contrato em conformidade com o
que disp6e a Lei n° 8.666/93  e suas alterap6es, mediante as clausulas e condic6es a seguir, tern
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cLAusuLA pRHIMnlRA - Do oB]ETo
1. I . Constitui objeto do presente contrato, a prestagao de servigos especializados de
Contabilidade Pdblica e Assessoria Municipal.
I .2. 0 objeto contratado compreende os seguintes servicos:

1)   Contabilidade Pilblica e Assessoria Municipal;
2)   Classificapao e escriturapao da contabilidade de acordo com as normas vigentes;
3)   Transmissfo do SICAP/Contfroil de 2021 ;
4)   Elaboracao do Balanap ordenador do exercicio de 2021;

a.    Orquentdrio;
b.    Financeiro;
c.    Patrimonial.

5)   Elaborar os Relat6rios de Execugao Orgamentdria e Gestao Fiscal, para atender a Lei de
Responsabilidade, Fiscal, as determinac6es da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

6)   Elaborar os Relat6rios de Gestao Fiscal, para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal,
as determinac6es da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

7)     Apresentar   defesas   por   escrito   das   diligencias   apontadas   por   este   Tribunal   de
contas/TO,  na  condigao  que  o  apontamento  c  caso  quando  os  apontamentos  forem
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1.  Pelos servi9os ora CONTRATADA, a CONTRATANTE pagard aos CONTRATADA a
titulo  de  honorarios  contabeis,  o  valor de R$  65.000,00  (sessenta e  cinco  nil  reais)  que  serao
pagos em  13  (treze) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco nil reais), ate o d6cimo dia do mss
subsequente,  o  pagamento  ocorrera  atraves  de  transferencia  eletr6nica  para  a  conta  bancaria:
Agencia:  1867-8 e conta corrente n° 71.973-0, Banco do Brasil.
2.2. As 13 (treze) parcelas sao referentes aos meses dejaneiro a dezembro do corrente ano, sendo
a  decima  terceira  parcela  referente  ao  honordrio  do  balanco  geral  do  exercicio  atual,  Lei  de
Diretrizes   Orgamentarias   -LDO   do   exercicio   seguinte,   Lei   Or?amentatia   Anual-LOA   do
exercicio seguinte a mesma devera ser paga no dltimo mss de vigencia do contrato, ou seja, mss
de dezembro do corrente exercicio.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1. 0 pagamento dos honorarios mensais ocorrera independente da entrega dos documentos ou
dados    necessarios    para    realizapao    dos    serviaps    sem    que    haja    responsabilidade    da
CONTRATADA, a nao ser a execucao dos servigos da mesma, ap6s, a entrega dos documentos
ou dados respectivos, bern como o acompanhamento dos processos junto ao Tribunal de Contas
do Estado do Tocantins.
3.2.   Cada   pagamento   sera   efetuado   mediante   apresentagao   de   Nota   Fiscal   emitida   pela
CONTRATADA.  Caso nao haja o pagamento ate a data prevista, o valor sera reajustado pelo
IGPM e multa de  10%.

CLAUSULA QUARTQA - DA VIGfiNCIA DO CONTRATO
4.1. 0 presente contrato tera sua vigencia a partir de sua assinatura, 28/01/2021, findando-se em
31/12/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo mckimo definido no Art. 57, IV da Lei 8.666. de
21  dejunho de  1993,

Art.  57.   A  duracao  dos  contratos  regidos  por esta  Lei  ficara  adstrita  a
vigencia  dos   respectivos   cieditos   or9amentdrios,   exceto   quanto   aos
relativos:
11 - a prestagao  de  servieos  a serem  executados de  foma continua,  que
poderao  ter  a  sua duracao  prorrogada por  iguais  e  sucessivos  periodos
com  vistas  a  obtencfro  de  pregos  e  condig5es  mais  vantajosas  para  a
administrapao, limitada a sessenta meses.

CLAUSULA QUINTA -DA 0RIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas referentes a este pregao correrao por conta da seguinte dotapao orcamentaria:
Poder: 07.00.00 -Fundo Municipal de Educapao.
Unidade: 07.15.01  -Fundo Municipal de Educagao
Dotagao:  12.361.1005.2.2066 -Manutengao do Fundo Municipal de Educapao
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00 0utros Servicos de Terceiros --Pessoa Jurldica.

CLAUSULA SEXTA - DAS RHSPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.1. Fica sob responsabilidade da CONTRATANTE, toda a despesa com materiais necessarios
a   execucao   dos   servigos   (softwares,   hardwares,   material   de   expediente,   manutengao   e
suprimentos de informatica em geral).

cLAusuLA SETIMA - DAs coNDlc6Es DE EXEcucAo Dos snRvlcos
7.1.  Os  servicos  serao  executados  nas  dependencias  da CONTRATANTE,  em observando  as
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7.2. A documentapao indispensavel para o desempenho dos servigos arrolados na CLAUSULA
PRIMEIRA sera fomecida pela CONTRATANTn, consistindo, prioritariamente em:
7.2.1.  Boletim  de  caixa e  documentos  nele  constantes  bern  como  todos  os  registros  efetuados

pela Coletoria Municipal;
7.2.2.  Extratos  de  todas  as  contas  bancirias,  abrangendo,  contas  correntes  e  as  de  aplicacao,
descontos, contratos de cr6ditos, avisos de cr6ditos, d6bitos etc;
7.2.3.  Relat6rio  do  Departamento  de  Pessoal,  elencando  todas  as  documentap6es,  inclusive
provisoes para pagamento de ferias, adicional de ferias, d6cimo terceiro salalio e demais encargos
trabalhistas;
7.2.4.  Procedimentos  licitat6rios, contratos, Notas fiscais, recibos,  cancelamentos de contratos,
convenios,  e  demais  documentos  que  modifiquem  a  estrutura,  orgamentala,  financeira  ou
patrimonial;
7.2.5. Documentos e informag6es que se fapan necessalias ao born desempenho dos servigos ora
contratados, entregues em boa ordem e em tempo habil, devidamente atestado, contendo a c6pia
de cheque.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANC6ES
8.1.  Pela inexecucao parcial ou total  do objeto  desta licitagao,  o  Gestor podefa aplicar sempre

por escrito, garantida a previa defesa, a ser exercida no prazo maximo de 05 (cinco) dias titeis da
notificaeao, as seguintes sang6es previstas mos termos do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93:
a) advertencia;
b) multa;
c)  suspensao  temporina do  direito  de  licitar e  impedimento  temporalio  para contratar  com  a
Administragao por urn prazo nao superior a 02 (dois) anos;
d)  declarapfro  de  inidoneidade  para licitar  e  contratar com  a Administrapao  Phblica,  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da punicao,  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitagao,
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2.  As multas serao, em cada caso,  graduadas pela Administragao, de acordo com a gravidade
da infrapao, observado os seguintes limites maximos:
a) 0,3% (tres d6cimos por cento) por dia,  ate o  30°  (trigesimo) dia de atraso, calculada sobre o
valor do material nao entregue;
b)  20%  (vinte por cento),  calculada  sobre  o valor do  material  nao  entregue,  no  caso  de atraso
superior a 30 (trinta) dias.
8.2.I.  0 recolhimento da multa devefa ser feito atraves de guia pr6pria,  a Prefeitura Municipal
de Augustin6polis/TO, no prazo de 05 (cinco) dias dteis a contar da data de sua exigibilidade;
8.2.2.  A  multa a  que  alude  o  subitem  8.2  nao  impede  que  a Prefeitura de  Augustin6polis/TO
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras san€6es previstas no Contrato;
8.2.3.   Incorrefa  tambem  em  penalidade  o  adjudicatdrio  que,   sem  justo  motivo  aceito  pela
Administrapao, atrasar a assinatura do contrato;
8.2.4. A licitante, adjudicataria ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentagao
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer
fraude  fiscal,  garantida  pievia  e  ampla  defesa,  ficara  impedida  de  licitar  e  contratar  com  o
Municipio   de   Augustin6polis/TO   pelo   prazo   de   ate   cinco   anos   e,   se   for   o   caso,   sera
descredenciado  no  "Cadastro  de  Fomecedores"  por igual  periodo,  sem prejuizo da aeao  penal
correspondente na forma da lei;
8.2.5. A multa, eventualmente imposta a contratada, sera automaticamente descontada da fatura
a que fizer jus, acrescida de juros morat6rios de  1% (urn por cento) ao mss.  Caso a contratada
nao tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura Municipal, ser-1he-a concedido o prazo de 5
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prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serao encaminhados ao Orgao competente
para que seja inscrita na divida ativa do Municipio, podendo, ainda a Administracao proceder a
cobranga judicial da multa.
8.3. Ap6s o devido processo administrativo, conforme disposto no edital, as multas pecunidrias
previstas  neste   Instrumento   serao   descontadas   de  qualquer  ciedito   existente  na  Prefeitura
Municipal em favor do CONTRATADO, ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
8.4. As partes se submeterfro ainda as demais sang6es impostas mos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n° 8.666/93 , alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.

CLAUSULA NONA -DA GESTAO E FISCALICA0 DO CONTRATO
9.1.  A  fiscalizacao  da  contratacao  competird  dirimir  as  ddvidas  que  surgirem  no  curso  da

%SEcaf[dM°AC°BtEat3Le[€eE:ufi,d%reac:jtearr:ia#ni:;na£[St::CaE°6uqcuaegas:r:eg::::::Pd°orFMAER]d£
Augustin6polis, a qualquer hora, dentro dos padr5es determinados pela Lei Federal n°. 8.666/93
e posteriores alterac6es.
9.2. A fiscalizapao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeic5es
t6cnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de servigos inadequados ou de qualidade inferior, e, na
ocorrencia desta,  nao  implica  em  corresponsabilidade  da Administrapao  ou  de  seus  agentes  e
prepostos, de conformidade com o art.  70 da Lei n° 8.666, de  1993.
9.3. 0 fiscal do contrato anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas a execugao
do  contrato,  indicando  dia,  mss  e  ano,  bern  como  o  none  dos  funcionarios  eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessalio a regularizagao das faltas ou defeitos observados
e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.
9.4.  0  fiscal  do  contrato  sera  servidor  especialmente  designado  pela  Administragao  "blica,
atrav6s de Portaria, dentro dos padr6es determinados pela Lei Federal n°.  8.666/93 e posteriores
alterag6es.

CLAUSULA DECIMA -DA RESCISAO
10.1.   A   inexecu9ao   total   ou  parcial   do   presente   contrato   enseja   a   sua  rescisao,   com  as
consequencias contratuais previstas em lei e no edital.
10.2.  Alem de aplicacao  das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno
direito,   independentemente   de   notificagao   judicial   ou   extrajudicial,   sem   que   assista   ao
CONTRATADO   o   direito   de   reclamar  indenizap6es   relativas   as   despesas   decorrentes   de
encargos  provenientes  da  sua  execugao,  ocorrendo  quaisquer  infrac6es  as  suas  clausulas  e
condi?6es ou nas hip6teses previstas na legislacao, na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal
n° 8.666/93 .

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA- DAS I)ISPOSICOES GERAIS
10. I . Os servigos do Departamento de Pessoal, tats como preenchimento de GFIP 's, RAIS, DIRF,
Sicap Atos de Pessoal, elaboragao de folha de pagamentos, enfim, tudo que estiver relacionado
ao  referido  departamento  serao  de  inteira responsabilidade  e  executados  no  Departamento  de
Recursos Humanos da CONTRATANTE sob a responsabilidade do servidor do departamento,
podendo a CONTRATADA emitir orientap6es sobre o assunto, poiem nao se responsabilizado
por  quaisquer  equfvocos  nas  informac6es  oferecidos  as  entidades  das  esferas  Estaduais  ou
Federais competentes sejam eles quais forem;
10.2.  Os  valores  transmitidos  pela  Declaracfro  de  D6bitos  e  Creditos  Tributarios  Federais  -
DCTF,  serao  repassados  os  valores  pelo  municipe,  e  logo  ap6s  serao  inseridos  e  transmitidos
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10.3.  Os servicos dos Departamentos de Licitap6es e Obras, serao de inteira responsabilidade e
executados  pelos  respectivos  departamentos  sob  a responsabilidade  dos  servidores  envolvidos
mos procedimentos, podendo a CONTRATADA emitir orientag6es sobre o assunto, por6m nao
se  responsabilizado  por  quaisquer  equivocos  nas  informag6es  e  documentos  oferecidos  as
entidades  de  fiscalizagao  e  acompanhamento  das  esferas  Estaduais  ou  Federais  competentes
sejan eles quais forem;
10.4. Em caso de deslocamento para outro municipio ou Estado, estando a servi¢o do municipio,
deverao   ser   ressarcidas   as   despesas   de   viagens   como:   (combustivel,   passagens,   hotel   e
alimentapao).

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA PUBLICACAO
12.1. 0  CONTRATANTE  providenciara a publicacao  de  forma resumida deste  Contrato,  no
mural desta Prefeitura, em obediencia ao disposto no paragrafo inico do artigo 61, da Lei Federal
n.°  8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA -D0 FORO
13.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO,  para  dirimir  eventuais  dtividas,
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordadas as partes  firmam o presente instrumento contratual em 03  (tres) vias,
para que possa produzir os efeitos legais e juridicos.

Augustin6polis/TO, aos 28 dias do m6s de janeiro de 2021.

MARIA
Secretaria Municipal de Educa¢ao

Gestora do Fundo Municipal de Educagfro

XP CONTABILIDADE PUBLIC
ADRIANO

TESTEMUNHAS:

ASSESSORIA MUNICIPAL - EPP
ANDES DA SILVA

CRC/TO n° 001730/0-4
Contratado

2.gr_#;,#,i#f,,{02j`dfrctco
CPF:

RUA  DOM  PEDRO  I,  368 CENTRO, TEL.:  63  34561968

CEP:  77.960-000 / AUGuSTIN6POLIS -TO


