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CONTRATO ADMI N ISTRATIVO

PROCESSO ADM|NISTRATIVO DE LIC|TAÇAO No 12t2021
PREGÃO PRESENCIAL NO 1112021
GoNTRATO No 26t2021

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP35.27
www.saofelix. m g. gov.br

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO TEIIX DE MINAS MG E A EMPRESA
LISTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
TENDO POR OBJETO A PRESTAçÃO Oe SERVTÇOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EFETUAR
LEVANTAMENTOS DE APURAÇÃO DO VAF (VALOR
ADTCTONADO FISCAL), DO ANO BASE DÉ.2020, ANO DE
EXERC|CtO 2021.

O MUNlCiptO Oe SÃO feUX DE MINAS- MG, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua Frei lnocêncio, no 236, Bairro Centro, Cidade de São Felix de Minas,
inscrito no CNPJ sob o no.01.613.12110001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr
MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa LISTER SOECIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
estabelecida na Rua Quatorze, 163 - llha dos Araújos - Governador Valadares- MG, Estado
de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o no.21.102.65310001-51 representada neste ato por
Joaquim Lister Gonçalves, portador do CPF 280.351 .432-04, RG 1527524, daqui por diante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base no PROCESSO DE LICITAÇÃO N".
1212021 - PREGÃO PRESENCIAL No. í 1t2021, e de conformidade com a Lei Federal no.

8.666 de 21106193, alterada pela Lei no. 8.883 de 08/06/94, resolvem firmar o presente
r- CONTRATO ADMINISTRATIVO observadas as cláusulas e condições seguintes:
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Contratação de Empresa especializada para

atender a Secretaria Municipal de Administração
e Governo, com a prestação de serviços de
Assessoria e Consultoria em Desenvolvimento
Municipal, efetuar levantamentos de apuração
do VAF (valor adicionado Fiscal) do ano base
de 2020, ano de exercício 2021 , relalivo a

movimentaçâo econômica dos contribuintes e
produtores rurais, que servirá de base para

fixação do índice do ICMS do ano seguinte, bem
como aferir coletadas em campo com as
informações da base de dados da SEFiMG com
o intuito de melhor índice de repasse de cota
parte de ICMS do município; Assessorar o

municÍpio no acompanhamento e na elaboração
de relatórios aos Orgãos competentes nos

2.000,00 í 6.000,00

CNPJ: 0 1.6 13. I 2l10001-7 I
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1. CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO:

1.1 O objeto deste é a escolha da proposta mais vantajosa para a Prestação de serviços de
Assessoria e Consultoria em Desenvolvimento l\íunicipal, efetuar levantamentos de
apuração do VAF (valor adicionado Fiscal), do ano base de 2020, ano de exercício 2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REctME DE EXECUÇÃO:

2.1 A Contratada prestará os serviços ao município de acordo com o serviços detalhados nos
autos processuais, sobre o interesse e necessidade da municipalidade.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA:

3.1 O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura ale 3111212020, podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos, através de Termo Aditivo, se for acordado entre as
partes, limitando-se a sua duração total a 60 (sessenta) meses nos termos do Art. 57 - lnciso
ll da Lei 8.666/93, desde que em conformidade do interesse público.

- 4. CLAUSULA QUARTA - CREDTTO PARA DESpESA:

4.1 O valor de presente contrato correrá por conta dos recursos consignados no Orçamento
ttíunicipal sob a rubrica no.:

Exrncícro FICHA oornçÃo NOMENCLATURA

2021 25 202021 .041221 1 1 1 41 .007 Gestão Participativa , Transparente e EÍiciente

2021 25 33903500000
Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica.- 100 -

Recursos Ordinários

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR:
5.1 O valor global do contrato é estimado em RS 16.000,00 (Dezesseis mil reais) conforme
Proposta Comercial que integra este contrato.
6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 A Contratada encaminhará a PREFEITURA, apos publicação, a respectiva nota
fiscal/fatu ralRPA, acom pan hada do relatorio dos serviços prestados.

Rua Frei [nocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CN
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critérios do ICMS Solidários em conformidade
com a Lei n'12.040/1995, alterado pela Lei
n'13.803/2009, referente aos critérios:
Populaçáo; Educação; Produçáo de Alimentos;
Programa Saúde da Família; Saúde per capita;
Receita Própria; Esporte e Turismo. A Empresa
deverá elaborar todas as legislaçôes
necessárias para a implantação das políticas
publicas dos critérios acima mencionados.
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6.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçÕes serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em dez dias apos a data de sua apresentação válida.

6.3 O pagamento será feito através de deposito bancário em conta corrente em nome da
Contratada.
6.4 A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do no do Processo Licitatorio e no. do Pregão Presencial, a fim de se acelerar o
trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
6.5 O pagamento será efetuado até o 10o (decimo) dia subseqüente à entrega da Nota Fiscal
devidamente quitada.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:
7.1 Sobre os preços do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL não incidirá reajuste de acordo

v com a Lei Federal no. 9.069/95, que dispÕe sobre o Plano Real, o Sistema t\íonetário
Nacional.
8. CLÁUSULA OTTAVA - DAS OBRTGAÇÕES ORS pARTES:
São obrigaçÕes das partes:
8.1 DO CONTRATADO:

o

8.1.1 Prestar os serviços de diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as no Edital;

8.1.2 Relatar, por escrito, o Secretario [Vlunicipal de Administração e Fazenda toda e qualquer
irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

8.1.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender;

8.1.4 Permitir a Prefeitura fiscalizar os serviços já mencionados;

8.1.5 Não transferir a terceiros os serviços contratados.

8.2 DA CONTRATANTE:

8.2.1 Efetuar mensalmente o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante
apresentação de Nota FiscallFaturalRecibo, devidamente atestada, depois de constatado o
cumprimento das obrigaçÕes;

8.2.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por um representante designado pela
Prefeitura, nos termos da Lei 8666.93;

8.2.3 Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela Prefeitura
para execução dos serviços pela licitante vencedora.

9. CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA:
9.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato administrativo ou retirar o
instrumento equivalente dentro do pruzo estabelecido, sujeita-o às penalidades legalmente
estabelecidas (art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93).
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10. cLÁusuLA oÉctnll- DA FtscAlrzlçÃo:

10.1 A fiscalização da execução do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de
Administração e Governo através de seus representantes, de forma a fazer cumprir
rigorosamente o previsto no Edital e no instrumento de contrato administrativo.

í1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPoNSABILIDADE DA coNTRATADA:

11.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município
ou a terceiros, decorrentes do fornecimento dos itens licitados em desconformidade com as
exigências estabelecidas, isentando o CONTRATANTE, de todas as reclamaçÕes que
possam surgir subseqüentes ao CONTRATO.
11.28 de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de qualquer multa ou

v sanção, bem assim de qualquer imposto ou taxa devidos, seja pela inexecução ou má
execução do contrato administrativo.

12. CLAUSULA OÉCIN,IA SEGUNDA . DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1 A rescisão do presente contrato poderá ser:
a) Determinada por ato motivado da Administração, apos ptocesso regular, assegurados

o contraditorio e a ampla defesa, nos casos do artigo 78,1 a Xll e XVll da Lei 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde

que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação;
d) Também poderá ser rescindido unilateralmente por parte do município se:
e) A contratada não cumprir as suas obrigações contratuais.

0 Houver razões de interesse publico devidamente fundamentada.
No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até que

_- se apurem eventuais perdas e danos.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PROCESSO LICITATORIO;

13.1 E o simplificado, assim definido na Lei de Licitaçôes e alterações em vigor na data da

celebração do contrato.

14. cLÁusuLA oÉclrrln QUARTA - LEGtsLAÇÃo ApLlcÁvEL:

14.1 Ao presente contratos se aplicam as normas contidas na Lei Federal no. 8.666/93 com
suas posteriores alterações e, no que couber, a Teoria Geral dos Contratos.

í5. GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DAS NORMAS GERAIS:

15.1 lntegram este CONTRATO ADMINISTRATIVO para todos os fins e efeitos legais, além
do que ficou expresso no instrumento de licitação retro aludido, a proposta comercial da
CONTRATADA aceita pelo CONTRATANTE.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.2'
www.saofelix.mg.gov.br

01.613.121/0001-7r
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16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA . DO FORO:

16.1 As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais,
para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
16.2 E por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente contrato administrativo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas que
também o assinam.

São Felix de Minas - MG, 03 de maio de 2021

MARCOS D G ÇALVES SORDTNE
P

CONTRAT E

Lister Socied ndividual De Advocacia
CNPJ 21.102.653/0001 -51

CONTRATADA

Testemun
Nome:
CPF:
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