
PREFEITURA MUNICIPALDE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

CONTRATO ADMINSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - Dispensa         

Processo: 0022/2017    Modalidade: Dispensa    Nº Modalidade: 8

CONTRATANTE:-Município de DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, atravésdo Poder
Executivo, com sede à Rua Valdemar de Oliveira,número01, CEP 37.474-000,inscrito no CNPJ sob o número
18.188.268/0001-64neste ato representadopelo seu Prefeito, Francisco Rosinei Pinto, portadordo RG
M-8.378.403e do CPF 032.844.616-55.

CONTRATADA:Daniel FlávioCoelho - MEI, CNPJ Nº 27.133.429/0001-03,sediada à Av Dr. Antônio Braga
Filho, 2994, em ITAJUBÁ,MG, neste ato representadapor Daniel FlávioCoelho, portadordo RG 277847539e
do CPF 277.454.418-11.

EMBASAMENTO:-Processo Administrativonº 0022/2017- Dispensa N° 8 e na forma da Lei Federalnº
8.666/93 e suas posteriores alterações, ficam as partes contratadas mediante as cláusulas e condições
abaixo especificadas:

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO

O presente contrato administrativotem como objeto Contrataçãode empresa para prestação de serviços de
assessoria técnica, objetivandoo adequadoacompanhamentojunto à Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, na apuraçãodo Valor Adicionado Fiscal - VAF, relativoao exercício de 2016 para 2017, com
repercussãodireta em 2018 do Município de Dom Viçoso. .

CLÁUSULASEGUNDA- DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS

2.1 - Integrao presente contrato os documentos do processo administrativoacima epigrafadocomo se aqui
estivessem transcritos.

2.1.1 - Os serviços técnicos deverãoser executados na busca de declarações apresentadas dentro do
cadastro existente no Município, bem ainda para aumentaro universode novasinformaçõese de declarações,
visandoaumentaro percentualde ICMS a ser recebido pelo Município de Coqueiral.

2.1.2 - Acrescentam-se nos serviços a manutenção do cadastro existente, a conferência para reparos no
correto preenchimento das declarações, com levantamento e análise de situações desfavoráveispara as
próximas apurações.

2.1.3 - Somam-se aos serviços técnicos a ampla divulgaçãosobre às declarações do VAF e orientaçãoquanto
à formulaçãoe o respectivopreenchimento,incluindo orientações pedagógicasjunto aos contabilistas locais.

2.1.4 - O(A) CONTRATADO(A)deverádispor de sistema via web - internet, para facilitar e otimizar o serviço
técnico a ser executado no Município, para auxiliar no acompanhamentoe apuraçãodo VAF, buscando meios
de agilizar os dados informadospelos contribuintes e o acompanhamentode leis e demais normas referentes
aos objetivosda contratação, bem ainda o levantamentode todos os dados necessários para bem executar o
objeto licitado.

2.1.5 - O(A) CONTRATADO(A)também deveráemitir relatórios, gráficos, planilhas com comparativosdo VAF
de exercícios anteriorese conferênciade todos os dados lançados e outros serviços afins, como também os
itens da Lei Robin Hood para acompanhamentodo Município CONTRATANTE.

2.1.6 - O(A) CONTRATADO(A)também deverá,obrigatoriamenteacompanharjunto à Secretaria de Estado da
Fazenda, após a publicação dos índices provisórios,incluindo todos os procedimentospara impetração de
recursos administrativos cabíveis à questão, quando for o caso, bem como, de modo a fazer pedidos de
revisõesdo índice provisórioaté a indicação do índice definitivopublicado.

2.1.7 - Os serviços serão prestados diretamentedo escritório do(a) CONTRATADO(A)nos dias úteis de 8h às
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16h, quandoos servidoreslotados no Setor de TributaçãoMunicipal serão atendidos nas suas dúvidascom
aos trabalhos que lhes forem designados.

2.1.8 - Os serviços serão também executados na forma presencial, uma vez por semana, diretamenteno Setor
de TributaçãoMunicipal, no horárionormal de expediente.

2.1.9 - Nos deslocamentos do técnico(a) CONTRATADO(A)entre o seu escritório até a sede da Prefeituraas
despesas estão inclusas no valordo contrato, excetuando aquelas referentesà estadia e alimentação quando
necessárias.

2.1.10 - As despesas com possíveis deslocamentos do(a) técnico(a) CONTRATADO(A)até o Órgão da
Secretaria de Estado da Fazenda ou junto algum contribuinte para objetivara plena execução dos serviços
serão de responsabilidadedo CONTRATANTE.

2.1.11 - As despesas com encargos sociais, previdenciáriose trabalhista estão inclusas no preço da
contratação, sendo de total responsabilidadedo(a) CONTRATADO(A).

CLÁUSULATERCEIRA- DO PRAZO

3.1 - O prazo de execução deste contrato administrativoserá de 03/04/2017a 30/11/2017.

3.2 - Dentro da vigênciado item anterior, a prestação dos serviços se dará no total ou parcialmenteno seu
quantitativocontratado e será requisitadaconformeas necessidades administrativas,e ainda como exigido nos
anexos do edital referenteao processo administrativoacima epigrafado.

3.3 - Ao atingir o prazo pactuado no item 3.1 ou esgotar o quantitativodo objeto contratado, salvo se houver
celebraçãode termo aditivo,a prestação dos serviços deveráser encerradaimediatamente, independentede
qual seja a primeiraocorrência, prevalecendosempre o interesse da Administração CONTRATANTE.

CLÁUSULAQUARTA- DO PREÇOE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Dá-se ao presente contrato administrativo,o valorde R$ 7.900,00 (Sete Mil e NovecentosReais).

4.2 - Os pagamentosdas parcelas mensais serão efetuadosmensalmente, em até o 5º (quinto)dia útil do mês
subsequenteà prestação dos serviços, mediante apresentaçãoda nota fiscal correspondente,devidamente
conferidae liquidadapela fiscalização do contrato, com a participação do Departamentode Compras no
procedimentoda baixa na execução concluída. .

4.3 - Qualquerirregularidadena prestação dos serviços possibilitará ao CONTRATANTEreter o pagamentoaté
o restabelecimentodo pactuado, seja na forma, condições, prazo dos serviços, especificações e/ou qualidade
do objeto contratado, sem prejuízode outras penalidadesprevistasneste instrumento.

4.4 - A Contratadadeverá,obrigatoriamentemanter durantea execução contratual sua regularidadepara com o
INSS, FGTS e Justiça do Trabalho,nos termos do Art. 55, XIIIda Lei 8.666/93.

CLÁUSULAQUINTA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
5-1 - As despesas decorrentesdeste contrato correrãopor conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) do orçamento
vigente:2.2.0.04.123.002.2.0007.3.3.90.35

CLÁUSULASEXTA - DA GARANTIAE DA RESPONSABILIDADE

6.1 - A CONTRATADAse obriga a prestar os serviços constantes da descrição do objeto, item ou itens, com
qualidadee pontualidade,conformedescrito no edital e seus anexos, referenteao processo administrativoque
embasa este instrumento, em especial como consta na proposta ofertada,garantindoainda ressarcir ao
CONTRATANTEpossíveisprejuízos financeirosapuradospor desconformidadena execução pactuada.

6.2 - A CONTRATADAse responsabilizaem substituir, corrigir ou reparar, item ou itens do objeto contratado,
conformeo caso, acatando determinaçãoda fiscalização da execução deste instrumento, com presteza e
disponibilidade,sem qualquercusto adicional e sem prejuízodo prazo estipulado.

6.3 - A CONTRATADAse obriga a manter durantea execução contratual as condições técnicas de
responsabilidadeoperacionais,produtivase de licenciamento, às normas da ABNT e de outras concernentes e
exigidas para o tipo de objeto contratado, sobre a prestação dos serviços, item ou itens do objeto, como
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consta no anexo II, referenteao processo administrativoacima epigrafado,no que couber.

6.4 - A CONTRATADA respondecivil e criminalmente por danos e prejuízos devidamenteapurados,que da
execução ou inexecução do objeto contratado viera causar, direta ou indiretamente,ao CONTRATANTEou a
terceiros.

CLÁUSULASÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃOE DA TRANSFERÊNCIA

7.1 - A fiscalização na execução contratual será exercida por servidordesignadopelo CONTRATANTE,com
atribuições para aferira prestação dos serviços e quandoserá exigido o cumprimento integral das condições
pactuadas pela CONTRATADA,requisitos para o aceite, a recusa ou designaçãode substituição e/ou
correção de item, itens ou de todo o objeto contratado, bem ainda as condições referidasno item 6.3.

7.2 - A não observânciado item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para substituir ou corrigir a
execução pactuada, resultará motivode rescisão contratual.

7.3 - Este contrato administrativonão poderáser transferidono todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de
interesse público e da Administração, e formalmenteautorizadopelo CONTRATANTE.

CLÁUSULAOITAVA - DAS ALTERAÇÕESE DA RESCISÃO

8.1 - Este contrato administrativopoderáser alteradono interesse público e das partes, atravésde Termos
Aditivos, em conformidadecom os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei nº 8.666/93, no que couber.

8.2 - A rescisão deste instrumento poderáser efetivada,caso ocorra quaisquerdos motivos mencionadosno
art. 78 e será processada conformedispõe o art. 79, ambos da referidaLei, no que couber.

8.3 - Fica asseguradoà CONTRATADAo direito da ampla defesa.

CLÁUSULANONA- DO RECONHECIMENTOE DAS PENALIDADES

9.1 - A CONTRATADAdeclara reconheceros direitos da Administração CONTRATANTE,em caso de
Rescisão Administrativa,como dispõe o art. 77, da Lei regentedeste contrato administrativo.

9.2 - As obrigaçõesestabelecidas neste instrumento, quandonão cumpridas no seu todo ou parcialmente,
sujeitam-se à CONTRATADAas sanções previstasna mencionadaLei e outras normas que regem a
Administração Pública, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais:

9.2.1 - 10% (dez por cento) do valorcontratado pela sua inexecução total;
9.2.2 - 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato pela sua inexecução parcial;
9.2.3 - 10% (dez por cento) do valorda (OS) - ordem de serviço, pela sua inexecução ou atraso na conclusão
da sua prestação;
9.2.4 - 5% (cinco por cento) do valorda (OS) - ordem de serviço, quandoa prestação dos serviços for
desconformecom a respectivaOS.

9.3 - O CONTRATANTEestá sujeito às mesmas penalidadespelo descumprimentodas obrigaçõespactuadas,
nas mesmas condições e percentuais do item anterior, no que couber.

CLÁUSULADÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e não previstosneste contrato administrativo,serão aplicadas as normas e
regulamentaçõesvigentes,que também prevalecerãoquandohouverconflitos nas suas Cláusulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de CARMO DE MINAS, para dirimir as questões decorrentes
deste instrumento, com expressa renúncia de qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.

E assim, ajustadas e contratadas na melhor forma de direito, as partes assinam o presente
contrato administrativo,em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, peranteas
testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
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DOM VIÇOSO, 03 de abril de 2017

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - MG

CONTRATANTE

Francisco Rosinei Pinto

Prefeito

CONTRATADA

Daniel Flávio Coelho - MEI

Daniel Flávio Coelho

Adriano José Senador

OAB/MG 54948

Visto: 

RG: RG: 
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