
CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E 

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM 

MATERIAS PERTINENTES A LICITAçOES E 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA 

MUNICIPAL DE SALINAS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE 

SALINAS/MG E UARLEY MOREIRA SILVA. 

CONTRATADO(A): VENCEDORES DO PROCEDIMENTO. 

Contrato quo entre si celebrarn a Câmara Municipal do Salinas, inscrita no CNPJ sob o n 2 . 

25.216.102/0001-70, corn sede na Rua Bias Fortes, n°. 92, Bairro Centro, Salinas/MG, 

CEP.: 39.560-000, neste ato representado pela Presidente, EILTON SANTIAGO SCARES, 

portador do CPF n 2  550.339.116-00, RG n2 M - 3.630.373, residente na rua Tiradentes 69, 

Distrito de Nova Matrona, MunicIpio de Salinas/MG, e, do outro lado o Sr. UARLEV 

MOREIRA SILVA, brasileiro, casado, administrador pUblico, residente e dorniciliado na Rua 

Santa Luzia, no 183, Bairro Santo Expedite, Salinas/MG, CEP. 39560-000, portador de 

identidade n. 16.976.395 expedida pela PC/MG e inscrição no CPF no 100.792.046-78, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, perante as testemunhas ao final 

firmadas, pactuam o presente contrato do assessorarnento e consultoria administrativa 

ern rnatérias pertinentes a licitacOes e contratos adrninistrativos da Câmara Municipal do 

Salinas, conforme documentação e condicOes constantes do Processo n2 002/2018, TP 

sob o n2 001/2018, que fazem parte integrante deste contrato, sujeitando-se as partes as 
disposicOes da Lei n 2  8.666/93 em sua redacão atual, toda legislação substitutiva e 

complementar, tendo ainda entre si justo e contratado, as cláusulas e condiçOes que se 

enunciam a seguir e que mutuarnente outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1-0 objeto da presente contrato é o assessoramento e consultoria adrninistrativa em 

matérias pertinentes a lititacöos e contratos adrninistrativos da Câmara Municipal de 

Salinas, conforme anexo I (termo do referencia) do edital, tendo em vista o resultado do 

Processo n o . 002/2018 TOMADA DE PREO n. 001/2018, realizada no dia 03 (trés) de 

maio do corrente ano, devidamente hornologada. 

1.2 - São partes integrantes e cornplementares deste contrato, independentemerite de 

transcrição, o Processo Licitutório n-°. 00212018, TOMADA DE PREO n 2. 00112018 e 

respectivas normas, especificaçöes, despachos, pareceres, planilhas, e denials 

documentos dele integrantes. 
 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 	 . / 

Cãmara de Salinas-MG 	Edital Tomada de Preço 00 

Rua Bias Fortes, 92- Centro - PABX: (38) 3841-1248 - CEP: 39560-000 - Salinas - Minas Gerais 
	www.camarasalinas.mg.gov.br  



' &aide ao 

2.1.- As especificaçOes dos serviços e as respectivos valores unitários e totais serão 

conforme segue: 

Item Unid 
Quanti 
dade 
Total 

Descriço dos serviços (sintético) 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 mês 12 Prestaçào de serviço de assessoramento 8 

consultoria 	administrativa 	em 	matérias 

pertinentes 	a 	licitaçôes 	e 	contratos R$ 20.760,00 
1730,00 

administrativos 	da 	Câmara 	Municipal 	de 

Salinas  

TOTAL ESTIMADO DA LIcITAcA0  R$ 20.760,00 

2.2 - 0 Valor total do presente contrato é de: R$ 20.760,00 (vinte mil setecentos e 

sessenta reals) pagos em parcelas mensais de R$ 1.730,00 (urn mil setecentos e trinta 

reals) conforme prestaço efetiva das atiVidades constantes no edital conVocatório. 

2.3 - Após a assinatura do contrato será expedida pela contratante, atraVés da autoridade 

competente, a respectiva Ordem de fornecirnento, objeto do presente. 

2.4-0 pagamento dos serVicos será efetuado, mensalrnente, ate o dia quinze (15) do més 

subsequente ao da prestacào dos servicos, mediante a emissào de nota fiscal dos 

serviços. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 0RçAMENTARI05 

3.1 As despesas decorrentes deste contrato correrào par conta da dotaço orçamentária: 

P. ... ......................................... ..Poder Legislativo 

P. ----------------- ............... . ---------- .Departamento Administrativo 

122 Administraco Geral 

........................ .---- Processo Legislativo 

2009 MAN uTENçA0 DE DESPESAS COM OUTROS CUTIEIOS 

..................... OUTROS SERVI0S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 

23 Ficha 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIçOES GERAIS 

4.1 - DAS OBRIGAcOE5: 
4.1.1- A CONTRA TANTE, para viabilizar a prestaço dos serviços, se obriga a efetuar as 

pagamentos devidos a CONTRATADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na 

cláusula segunda deste instrumento: 

4.1.2 0 acompanhamento do contrato será feito pela Direç50' Geral da Câmara Municipal 

de Salinas. 

4.2- CABEA CONTRA TADA 

	 ima) arcar corn o onus das obrigaçoes tributárias, previdenciárias e securitáriavidts ei 

razào deste contrato; 	 - 
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b) garantir a assessoria e consultoria corn pontualidade na forma estabelecida neste 

instrumento. 

c) Curnprir rigorosarnente o prazo pactuado no presente contrato. 

d) Responsabilizar-se per todos os encargos e obrigacöes soclais, tributárias, trabalhistas, 

securitárias e previdenciárias e quo incidam ou vonharn a incidir sobre o objeto deste 

contrato. 

e) Manter a CONTRANTE atualizada quanto a novas deliberaçOes e publicacOos inerentes 

a rnatéria, objeto da presente Iicitaç5o, promovendo a sua aplicaçäo na estrutura da 

Cârnara Municipal de Salinas. 

f) Manter constante contato (via telefone, rnensageiros oletrônicos o etc) corn a equipe 

técnica da Cârnara Municipal de Salinas realizado suporte nocossário para a consecuço 

do quaisquer atividades. 

CLUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAlS DE ENTREGA DO 

OBJETO DA LIclTAçAo. 

5.1 Para a prestac5o destes serviços a contratada deverá ofetuar no mmnimo 02 (duas) e 

no máxirno 05 visitas sernanais a contratante, sendo quo deverao ser realizados nas 

dependências da Câmara Municipal, per meio do profissionais crodenciados e habilitados 

pertencontos a equipe técnica da empresa, corn cornprovada experiência, qualificaçào 

técnica e capacitaçäo profissional. Além, deverá comparecer em case de charnadas para 

atendirnentos personalizados, orn nUmoros ilimitados, do acordo corn a necessidade e, 

ainda, dispor da equipe para pronto atondirnento, em qualquer horário, via tolofone 

comercial ou móvel, bern come per intornet. 

5.1.1 As visitas devero ocorrer na prirnoira hora ótil de atividade da Casa Legislativa, 

ocasiào ern que doverá ser apresentado o piano de açöes do dia a firn de orientar os 

servidores da cârnara na consocuço das tarefas adrninistrativas. 

5.1.2 Devorá ser disponibilizado urn técnico para acompanhar as sessôes do licitaçoes 

instauradas pela Câmara. 

5.2 Disponibilizacào de equipe de possoal disciplinar para orientação técnica aos 

servidores da Câmara Municipal o ao prOprio presidonte para a execuçao das açOos dos 

contratos celebrados de interesse do legislative. 

5.3 Assossoria na eIaboraço de editais do licitaçäo nas rnodalidados das Leis 8.666/93 e 

10.520/2002; 

5.4 Assossoria e acornpanharnento na abertura, andarnento e conclusäo dos processes 

Iicitatórios; 

5.5 Assessoria no lançarnento e rnanutençào das licitacöes ern sistema própr!o Câmara. 

5.6 Treinamentos para irnplantaçao do novas rnetodologias do trabalho; 

5.7 Assessoria em rnatéria do licitaçào, corn estudos, parecores, rocursos, respostas de 

diligências de órgàos de controle externo; 

5.8 Orientaçao quanto a soluçao em processes administrativos ate sua conclus 

5.9 Apoio administrative, corn orientac5o para busca da rnelhoria da eficiência, sgèrtnda 

alteração que estabelecam padronização do rotinas e operaçôes; 

5.10 Acornpanharnento na transmissào do dados do SICOM, Transparéncia d 	j$S çi 

Contas de Minas Gerais, 	 \ 
T—  
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5.11 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalizaço p or parte da 

Câmara, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais/produtos prestando 

esciarecimento solicitados, atendendo as reclarnaçOes formuladas, inclusive todas as 

entregas o anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por urn encarregado da 

Pasta. 

5.12 As despesas corn transporte, alimentaç5o e hospedagens dos técnicos da empresa, 

quando das visitas técnicas mensais a Câmara, ser5o do responsabilidade da contratada. 

CLAUSULA SEXTA-  DOS ENCARGOS 

6.1 Os encargos sociais e previdenciários devidos, na forma da lei vigente, correrào por 

conta do contratado. 

clAusuLA SETIMA - DA ATuALIzAçAO FINANCEIRA DO PREO E DA REVISAO 

7.1 A atualizaço financeira do valor contratado terá come ,  base o Indice Geral de Preços 

ao Consurnidor - IPCA/IBGE. 

7.2 Os requerimentos do revisão contratual devero ser instruidos corn docurnentos que 

comprovem o fator superveniente irnprevisIvel e alheio a vontade das partes, provocador 

do desoquilIbrio contratual, sob pena do nào recebimento. 

7.2.1 A adrninistraçäo responderá ern ate 10 (dez) dias üteis o pleito do quo trata 0 item 

7.2, perIodo durante o qual a contratada se sujeita as sançöes legais, contratuais e 

oditalIcias, em caso do recusa na execuçào do objeto, seja qual for a quantidade. 

7.3 Nos termos dos Art. 11 e 12, da Lei n 2  8.880/94, fica vedado o reajuste contratual. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - 0 descumprimento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada 

caractorizará sua inadirnplência, sujeitando-se a rnosrna as seguintes sançöos: 

a) advertência; 

b) susponso temporaria do direito do licitar e contratar corn a Administraçao Municipal, 

conforrne disposto no inciso Ill, Art. 87 da Lei 8.666/93. 

c) declaraco de inidonoidade Para licitar ou contratar corn a Adrninistraç5o, conforrne 

disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei n9. 8.666/93; 

d) rnulta de 30% (trinta por conto), mais juros do 1% (urn por conto), para cada dia de 

atraso, polo no curnprirnento do prazo ostabelecido para entrega do objeto adjudicado; 

e} rnulta do 30% (trinta por conto) sobre o valor adjudicado, pelo nao cornparecirnonto 

para assinatura do contrato, ou descumprirnento total ou parcial do prosonte Contrato; 

f) as rnultas provistas noste Edital poderao ser cobradas extra-judiclalrnente, por 

!ançamento ern DIvida Ativa, bern corno judicialrnonte, por execuçào ou processo 

aplicavol a espécio; 	 -. 

g) as rnultas previstas noste item serao aplicadas curnulativarnonto, sern \prUit&thl~ 

dornais sançOes contratuais, editalicias o logais. 	 ilKJ iic 

CLAUSULA NONA - DAS DlsPOSlçOEs FINAlS 
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9.1 - 0 descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato, sem justa causa, 

implica na aplicacäo das sançôes previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alteraçöes. 

9.2 - 0 presente çontrato: 
9.2.1 - vigerá por 13 (treze) meses, contados ca data da assinatura do contrato 

administrativo para prestaçâo de servicos, sendo o Ultimo més de vigéncia especIfica para 

o pagarnento da ultirna parcela. 

9.2.2 - poderth ser rescindido nas condiçöes previstas nos artigo 77 a Soda Lei Federal 

8.666/93 e suas alteraçOes. 

9.2.3 - poderá ser alterado de acordo corn os Artigos 57 e 65 da Lei r1 9  8.666/93, através 

de termo(s) aditivo(s). 

9.2.4 - e regido pela Lei Federal 8.666/93. 

CLAUSUL.A DECIMA - DO FORO 

10.1.-As partes elegern para soluçäo de qualquer pendência oriunda da execuço deste 

contrato o foro da cornarca de Salinas/MG, renunciando a qualquer outro, ainda que 

privilegiado. 

Estando assirn justas e contratadas as partes, firrnarn o presente instrurnento, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Salinas/MG, 15 de rnaio de 2018 

CONTRATANTE: 	 ,,- 	- 
EILTOItSPNTIAGO SOARES 

PRESIDENTE 1  A CAMARA L.EGISLATIVA DE SALINAS 

CONTRATADA: UIAX :12EL Mksf 

TESTEMUNHAS: 	
\ 

ILL L,6 p 	 1?á 
NOME: ii 	A 	/ 4 	 NOME: 
CPF: 	J( 	 CPF: 04o0- 
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