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CONTRATO Nº 05/2016. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA, CNPJ nº. 

17.952.508/0001-92, situada na Rua Juca Pereira, 31- Centro, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Senhor FRANCISCO CARLOS FERREIRA 

ALVES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-654.820, 

Portador do CPF nº 379.980.806-04, no uso e gozo de suas atribuições e 

prerrogativas legais, designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., situada na Rua Uruguaiana, 

147, Jardim Glória, na cidade de Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 

26.125.096/0001-08, doravante denominada CONTRATADA, por seu representante 

legal Sr. Carlos Henrique Leal Porto, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador da Carteira de Identidade nº M-8.103.267 SSP-MG e CPF  nº 

065.022.616/04, residente e domiciliado na cidade de Juiz de Fora/MG, neste ato 

designada CONTRATADA, têm entre si, justo e acertado,  o presente Contrato, 

conforme as condições abaixo: 

 

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço de divulgação, através de 

espaço na internet, dos documentos, dados e informações contábeis do Município 

realizados em 2016, disponibilizados pela CONTRATANTE, durante a vigência 

contratual, relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 

previstos nos arts. 48-A e 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 

alterada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) e na Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 998 (Lei de Contas 

públicas), regulamentada pela Instrução Normativa nº 28, de 5/5/1999 – TCU e 

Portaria Federal nº 275, de 14 de dezembro de 2000, abrangendo, no que couber: 

a. o valor do empenho, liquidação e pagamento; 

b. o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;  

c. a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, 

subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o 

gasto;  

d. a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos 

desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto 

no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; 

e. o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou 

inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo;  

f. o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso. 
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g. os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo 

sua natureza, relativas a previsão da receita;  

h. lançamento da receita, quando for o caso;   

i. arrecadação da receita, inclusive referente a recursos extraordinários. 

 

j. montante de cada um dos tributos arrecadados; 

k. demonstrativos bimestrais acerca da execução; 

l. demonstrativos anuais de receitas e despesas; 

m. orçamentos anuais; 

n. balanços orçamentários anuais; 

o. resumos dos instrumentos de contrato, ou de seus aditivos; e 

p. relações mensais de todas as compras realizadas.  

 

1.2. A prestação de serviço de divulgação contábil deverá ser feita no prazo de 1(um) 

dia útil a contar do recebimento pela CONTRATADA do documento, dados e 

informações dispostas no item 1.1, que devem ser disponibilizados pela 

CONTRATANTE no horário de 8 até 16 horas do dia anterior à divulgação 

obrigatória. 

 

2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 - Divulgar e armazenar os documentos, dados e informações dispostos na 

cláusula primeira após disponibilização e envio dos mesmos pela CONTRATANTE, no 

Portal da Transparência – mantendo esse  atualizado, acessível e operante.  

2.2. Os documentos, dados e informações, autorizados à divulgação e fornecidos em 

virtude dos serviços ora contratados, serão divulgados, via internet, conforme 

disponibilizados pelo CONTRATANTE, a permitir o acesso de forma fácil, objetiva e 

transparente. 

2.3. Possibilitar gravação de documentos, dados e informação em diversos formatos 

eletrônicos e realização de backups periódicos. 

2.4. Disponibilizar para acesso digital do CONTRATANTE o manual operacional dos 

procedimentos de divulgação dos registros contábeis. 

2.5. Cumprir o objeto deste contrato, com estrita observância das condições 

contratuais. 

2.6. Permitir e facilitar à fiscalização da CONTRATANTE o acompanhamento dos 

serviços, devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 
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2.7. Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e 

qualificação apresentadas na contratação. 

3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Designar servidor responsável para contatos com a CONTRATADA, cadastrando 

como responsável pelo envio e verificação dos documentos, dados e informações a 

serem divulgadas para transparência pública, com indicação do cargo, matrícula e 

período respectivo. 

3.2. Manter a contabilidade em dia, realizando as configurações e cadastros devidos 

à divulgação em tempo real, mediante os preenchimentos dos dados e informações 

para à transparência legal, bem como aqueles que desejam divulgar, podendo ser 

enviados como fotocópia ou cópia digital, responsabilizando-se pelo seu inteiro teor, 

com conferência da integridade e a veracidade dos dados e informações divulgados 

via internet.  

3.3.  Efetuar o cadastramento da “Homepage Contas Públicas” junto ao Tribunal de 

Contas da União – TCU, com envio da ficha de cadastramento. 

3.4. Autorizar, por escrito, mediante o preenchimento do Termo de Responsabilidade 

sobre as divulgações, como consta no Manual de Operacionalização de que trata o 

item 2.4 deste contrato, para que a divulgação do objeto contratado possa ser 

efetivada. 

3.5. Proporcionar condições para a boa execução do serviço, fornecendo à 

CONTRATADA os dados, informações e documentos necessários para execução deste 

contrato. 

3.6. Possuir um site próprio, com domínio “.gov.br”, realizando sua manutenção e 

operação, para integrar o dados do Portal da Transparência”, ou disponibilizar o link 

de acesso para o portal de transparência pública no site próprio. 

4 - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O preço para a execução do objeto deste contrato é de R$ 2.750,00 (dois mil e 

setecentos e cinquenta reais). 

4.2. O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 

incluído no mesmo todas as despesas e custos, direto e indiretos. 

4.3. O pagamento será efetuado em 2 (duas) parcelas de R$ 1.350,00 (mil e 

trezentos e cinquenta reais) . 

4.4. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil posterior à data de 

apresentação da Nota Fiscal, atestada pela fiscalização.  
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4.5. A primeira nota fiscal deverá ser enviada à Contratante após 30 (trinta) dias a 

contar da assinatura do contrato, sendo a última enviada até 31 de dezembro de 

2016. 

4.6. No caso de não haver o pagamento na data prevista no item 4.4, será devida à 

CONTRATADA o valor devido acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100) 

          365 

EM= I x N x VP, onde: 

 

I - Índice de atualização financeira; 

TX - Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM - Encargos Moratórios; 

N – Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP – Valor da parcela em atraso.   

5 - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária nº - 3.3.90.39.02.01.00.04.122.2.0006 – MANUTENÇÃO DE 

ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 

6 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

6.1. A presente contratação está sendo feita através de dispensa de licitação, nos 

termos das disposições contidas no artigo 24, inc.II da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, com alterações.  

6.2. O presente Contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, alteração, 

inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, pelas condições deste contrato e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

6.3. A contratação é para execução do serviço, objeto deste contrato, é por 

empreitada por preço certo e global. 

6.4. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração. 
 
7 – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro 

2016. 
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8 – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 

alterações, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

servidor designado pela CONTRATANTE, que terá a atribuição de atestar a realização 

do objeto em conformidade com o contratado, para fins de pagamento. 

 

8.2. A fiscalização fica impedida de encaminhar para pagamento o documento fiscal 

que não atendam rigorosamente às condições previstas neste contrato, sendo certo 

que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido 

não representará, novação ou alteração do ora pactuado. 

9 - DAS SANÇÕES 

9.1. Pela inexecução das condições contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às 

penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com a CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93, garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e a ampla 

defesa. 

9.1.1. Fica estabelecida a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) por 

descumprimento contratual. 

9.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderá ser 

descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o 

caso, poderá ser paga por meio de guia própria à CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis a contar da sua aplicação. 

9.3. As sanções previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou 

parcialmente, a critério da Contratante, se entender as justificativas apresentadas 

pela CONTRATADA, como relevantes. 

10 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação 

das sanções anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 

ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos termos do art. 77 da Lei Nº 

8666/93.  

10.2. Este contrato poderá ser rescindido extrajudicialmente, por ato unilateral do 

CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

10.2.1. Nos casos de rescisão a CONTRATADA será notificada, em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

10.3.  Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas no incisos I 

a XI do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a contratada sujeitar-se-á, ainda , ao pagamento 

de multa rescisória de 10% (dez por cento) do valor do contrato. 
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10.4.  O contrato poderá também ser rescindindo de forma amigável ou pro 

iniciativa de qualquer das partes, sem qualquer multa, mediante comunicação à 

outra com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias. 

11 - DO FORO 

11.1. As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Andrelândia - MG, para 

dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato. 

          E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o 

presente instrumento em três vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 

duas testemunhas. 

 

Arantina, 07/01/2016. 

 

 _____________________________________________ 

MUNICÍPIO DE ARANTINA - CONTRATANTE 

Francisco Carlos Ferreira Alves 

Prefeito Municipal 

 

 

 

________________________________ 
PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 

Carlos Henrique Leal Porto 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: ______________________________ 

CPF: _______________________________ 

 

 

Nome: ______________________________ 

CPF: _______________________________ 
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