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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DE SÃO BERNARDO/MA E DO OUTRO IADO A EMPRESA: C3 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS DE SÃO BERNARDO/MA , Inscrita no CNPJ sob o 30.728.420/0001-50, com sede na Rua Cônego Nestor 
S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pela Secretário e 
Gestor da secretaria Mun. de Adm e Finanças Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO. portador da Cédula de 
Identidade n2 572348 e do CPF nº 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida., no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: C3 CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA , CNPJ 32.269.220/0001-01 por intermédio do seu representante LEGAL Sra, JULIANE AGUIAR 
DE ANDRADE , portador do CPF nº007.116.663-77. Doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e 
pactuado, nos termos contidos na ADESÃO a ata de registro de preços 002/2021 da CONCORRENCIA PÚBLICA N2 

001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 011/2021. que se regerá pela Lei n.2 8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DE ADESÃO Nº 001/2021- CPL-PMSB, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA COM ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO A FIM DE AVALIAR, REVISAR E ORIENTAR A SISTEMÁTICA APLICADA AOS TRIBUTOS, DANDO 
SUPORTE NA RATIFICAÇÃO, NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, NA COBRANÇA E NA RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO - MA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
O Valor global pela PRESTAÇÃO de serviços do objeto contratual é de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 
reais) mensais e valor anual total de R$: 302.500.00 (trezentos e dois mil e guinhentos reais), que não inclui 
os tributos. encargos, ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DOS TERMOS DE REFERÉNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta 
de Recursos: 

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
01.000.100.000 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 

CLÁSUIA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários nos SERVIÇOS do objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial 
atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 12 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGtNCIA 
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31/12/2021, podendo ser 
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo. conforme artigo 57, inciso 1, da Lei 
n2 8.666/93, e suas alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
-
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A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izaniel Cutrim
Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta dos SERVIÇoS
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

cúUsulÁ SÉTIMA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentâção da Nota fiscal correspondente aos serviços adquiridos ,á a Nota
Fiscal deve estiá devidamente atestada pelo Setor Competente e será efeüvado no prazo de até 30 (trintá) dias
contâdos da data do atesto.

PAúGRAFo PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRATADÀ uma vez satisfeitas as condiçôes estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte dâ CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

PABÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua regularização fiscal
e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante
apresêntação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação
da contratada de manter, durante toda execução do contrato, êm compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitãção e qualificação exigidas na licitâção que deu origem a adesão.

PAR.I(GRAFO OUARTO - Â CONTRATANTE não pagará juros de mora por âtraso no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condiçôes
contrárias.

cúUsUIÁ oTTAvA - Do REÂIUSTE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

cúUsUIÁ NoNA - DAs oBRIGAcÔEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Adm. e Finanças que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservação e validade dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas
ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitâção escritâ da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) fu decisões e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverâo ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art' 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

cúUsUTÁ DÉCIMÁ - DAs oBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os seryiços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretâria Municipal, em estrita observância a sua
proposta e valores do processo de origem observando a qualidade dos serviços efetuados.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representáJo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do SERVIÇOS, e a Secretaria Municipal ,

quando solicitado;
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d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçõês do presente contrato e de seus
documentos integrantet com obseruância dos requisitos, bem como da Iegislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesat exigidas por lei, relativas ao obietô do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente â administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrâto não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face
da fiscalização ou acompanhamento eíetuado pela Secretâria Municipal;
h) Reparar, coffigir ou subsütuir, as suas expensas, no totâl ou em parte, o objeto deste contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçào.

CúSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA. DAs PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitârá a CONTRATADA as sanções previstâs na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARi(GRAFO PRIMERO - O atrâso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30á (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
SERVIÇOS, até o limite de 100Á (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
cJ Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (doisl anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alÍnêa "b".

PARríGRÂFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será leita comunicação escrita à CONTRATADA
e publicada no jornal Oficial do Municipio ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação
das penalidades de advertências e multa de mora.

cúsULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução totâl ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço, nos prazos estipulados;
dl - o âtraso injustificado no início da obra ou SERVIÇOS;

e) - a paralisação dos SERVIÇOS, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
l) - a subcontratação total ou pârcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaçâo nâo

admiüdas no edital de origem e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de
ADM. E FINANÇAS;
hJ - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q do arl 67
desta Lei Federal na 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
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kJ - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
preiudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, .iustificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, comprag acârretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1a do art.65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 [cento e vinteJ dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerrô ou ainda por repetidas suspensões que totâlizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras preüstas, assegurado a CONTRATADA,, nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimênto das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
ol - o atraso superior â 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos SERVIÇOS já EXECUTADOS salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação;

PARríGRArO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmentê motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PAtuíGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
allneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haia conveniência para a C0NTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cLísULA DÚCIMA TERCEIRA - Do R"ECEBIMENTo DoS sERvIÇos
0s serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PAR]íGRÂFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os seruiços que
não satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo est:belecidos entre as partes;

PAIII{GRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo/MA poderá ser concedido novo
prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrêndo a rejeição pela 2ê vea o contrato poderá ser rescindido. A
C0NTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art. 87 dal.Bi n" a.666/93;

CúSUTÁ DÉCIMA QUINTA . DAS ALTERAÇ0ES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n'8.666/93.

cúusurÁ pÉcrMA sExrA - DA puBLIcAçÂo
Dentro do pÍazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato,

CúUSULA SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estâdo do Maranhão, será o competente para dirimir dúüdas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 3 (três] vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo
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DESCRIÇÂO T]NID QUANT VALOR

MENSAL

EMRS

YALOR

TOTAL

r1(oNzE)
MESES

I Consultoria e Auditoria fiscal
tributária com assessoramento
técnico paÍa ratificação,
atualização moneúÍia, cobrança e
recuperação de créditos
tributiíveis.

Mês ll R$ 7.500,00 R$ 82.500,00

2 Consultoria e assessoramento
técnico fiscal tributário no
atendimento aos contribuintes e a
adminisf ação municipal

Mês 1l R$ ó.000,00 R$ 66.000,00

3 Consultoria e assessoÍamento
técnico jurídica na formulaÇão e
análise na elaboraçào de minutas
de projetos de leis/decretos e
at'Jalizaçáo ou suplementação da
legislação tributária municipal

MCs 1l R$3.000,00 R$ 33.000.00

4 Treinamento e acompânhamento
na qualificação da equipe de
gestão tÍibutária na aplicação da
leglslaçâo tribuúria e no uso dos
sistemas e ferramenEs
tecnológicas

Mês 11 R$ 3.500,00 R$ 38.500,00

5 Cessão de licença de uso de um
sistema de gestão e controle da
arrecadaçAo municipal, com o
modulo de notas fiscais e serviços
eletrônicos

Mês ll R$ 7.500,00 R$ 82.500.00

Valor Mensal
R$ 27.500,00
(vinte e sete
mil e
quinhentos
reais)

Total R$
302.500,00
(trezentos e
dois mil e
quinhentos
reais)
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