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PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2022 
TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 

CONTRATO N. 02/2022 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERÊ - SC, pessoa jurídica 
de direito público, com sede à Rua João Rech, n. 633, Centro, na cidade de 
Iomerê – SC, inscrita no CNPJ n. 25.062.032/0001-42, Inscrição Estadual Isenta, 
neste ato, representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Aleomar Agostinho 
Penso, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na cidade de Iomerê – SC, 
inscrito no CPF n. 527.913.009-53, doravante denominada de CONTRATANTE, 
e de outro lado a empresa ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, 
estabelecida na Rua da Consolação, n. 317, Sala 03, Bairro Matinho, CEP 
89.820-000, na cidade de Xanxerê - SC, inscrita no CNPJ sob nº. 
17.301.930/0001-88, neste ato, representada pelo seu sócio, Sr. Loacir Milto Fin, 
residente e domiciliado na cidade de Xanxerê - SC inscrito no CPF sob n. 
540.520.259-20, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA. 
.  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES LEGAIS  
1.1 - O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n. 10.520, de 
17 de julho 2002, na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro 2006, na Lei 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal n. 8.883, de 08 de 
junho de 1994, e pela Lei n. 9.648, de 27 maio de 1998, e na Tomada de Preços 
n. 01/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria técnica, 
consultoria e treinamento nas áreas contábil e administrativa durante o exercício 
financeiro de 2022, com disponibilização de Profissional Técnico com 
experiência comprovada. 
 
2.2 - Assessoramento continuado e sistemático, aos atos contábeis, 
administrativos e atividades do LEGISLATIVO MUNICIPAL, a serem 
disponibilizados de forma continuada, compreendendo a orientação técnica 
necessária ao bom andamento dos serviços contábeis e administrativos, a serem 
desenvolvidos mediante consulta prévia sobre casos concretos, e mediante a 
disponibilização dos serviços profissionais pela CONTRATADA, por todos os 
meios de comunicação, quer prestado nas dependências da mesma, quer 
mediante comparecimento in loco da sua equipe de trabalho e/ou responsável 
técnico, em dias a serem previamente definidos e agendados entre as partes; 
assessoramento contábil com vistas ao atendimento dos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e dispositivos constitucionais; Assessoramento na 
implementação e execução das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade 
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Aplicadas ao Setor Público e PCASP– Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público; implementação e envio diário do e-sfinge on-line; adequação e 
implementação da contabilidade e posterior envio ao TCE/SC através do e-
sfinge online de acordo com o cronograma previsto pelo TCE/SC; orientações e 
treinamentos decorrentes aos servidores da Câmara, emissão de pareceres e 
outros documentos, relativos às consultas apresentadas pela CONTRATANTE. 
 
OBSERVAÇÃO: A prestação dos serviços acima mencionados deverá ocorrer 
durante todos os dias úteis, de segunda a sexta feira, inclusive, em horários não 
comercial quando dar-se-á através de acesso remoto, correio eletrônico, 
telefone, WhatsApp e outros, e, quando necessário, nas dependências da 
contratada mediante atendimentos personalizados de acordo com ás 
necessidades da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 – Os serviços de assessoria e consultoria consistirão no exame, análise e 
orientação, em casos concretos, em especial, nas áreas referidas na cláusula 
anterior.  
3.2 – Os serviços de assessoria e consultoria relativas às demais áreas 
compreenderão orientação técnica aos servidores da Câmara, para a execução 
dos serviços necessários ao bom andamento administrativo da Casa Legislativa, 
de acordo com as prioridades por ele estabelecidas. 
3.3 – Os serviços de assessoria e consultoria na contábil compreenderá toda 
orientação nos registros necessários, emissão dos balancetes mensais, geração 
e transmissão dos dados do e-Sfinge ao Tribunal de Contas do Estado, geração 
e transmissão das demais informações aos órgãos superiores de controle e 
fiscalização (STN, SICONFI, etc.), bem como encerramentos e aberturas de 
balanços. 
3.4 – Os serviços serão prestados em função das necessidades e prioridades da 
CONTRATANTE, manifestadas por escrito à CONTRATADA.  
3.5 – A CONTRATADA obriga-se a manter à disposição da CONTRATANTE 
estrutura organizacional e/ou pessoal e técnicos habilitados à prestação dos 
serviços especializados ora contratados.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
4.1 – A CONTRATANTE, se desejar manifestação escrita da CONTRATADA, 
formalizará, por forma, as consultas, especificando a matéria a ser examinada e 
os fatos relevantes que a cercam, adicionando, quando for o caso, documento 
de suporte.  
4.2 – A CONTRATADA poderá solicitar a complementação dos dados e 
informações que julgar necessários, como condição para o atendimento das 
consultas.  
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4.3 – A CONTRATADA obriga-se a atender com eficiência e presteza as 
solicitações que lhe forem encaminhadas pela CONTRATANTE, nos prazos a 
que se propõe atender, previamente previstos.  
4.4 – A CONTRATANTE, ao solicitar a prestação do serviço, combinará com a 
CONTRATADA o prazo limite para o seu atendimento, em casos de extrema 
urgência.  
4.5 – As respostas às consultas formuladas sempre serão endereçadas ao Chefe 
do PODER LEGISLATIVO, independentemente de quem, em seu nome, as 
tenha solicitado.  
4.6 – A CONTRATANTE disponibilizará a contratada, toda a legislação do 
Município, sempre que for solicitada.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
5.1 – Os serviços de assessoria e/ou consultoria serão prestados através de:  
5.1.1 – Resposta escrita e fundamentada.  
5.1.2 – Orientação verbal.  
5.1.3 – Subsídios (legislação, doutrina e jurisprudência) para embasamento de 
questões judiciais.  
5.1.4 – Estudos preliminares de Projetos de Leis, assessoramento na análise de 
editais, de contratos e subsídios para os diversos fins (aprovação, veto e outros).  
5.1.5 - Os serviços, conforme sua natureza (assessoria mensal permanente ou 
contratação específica), poderão ser prestados, também, por telefone, acesso 
remoto, e-mail, fax ou qualquer outro meio de atendimento à distância.  
5.1.6 – A CONTRATADA deverá prestar no mínimo 04 (quatro) horas a cada 15 
(quinze) dias, de serviços de assessoria e consultoria técnica in loco junto à sede 
administrativa da Câmara, sendo o horário e dias definidos pela 
CONTRATANTE. 
5.2 – Os serviços de assessoria e/ou consultoria na área de legislação serão 
prestados à CONTRATANTE, mediante a emissão de circulares contendo 
informações sobre textos legais e regulamentares (leis, decretos, resoluções, 
portarias, instruções, emendas constitucionais editadas pela União e Estado de 
Santa Catarina), sempre que forem de interesse ou relevância para a 
CONTRATANTE e por este solicitadas, tais como:  
5.2.1 – Novos limites para licitação;  
5.2.2 – Novas tabelas para desconto de imposto de renda na fonte;  
5.2.3 – Tabela de atualização de débitos fiscais;  
5.2.4 – Novos valores do salário mínimo;  
5.2.5 – Salário de contribuição para a seguridade social;  
5.2.6 – Emendas constitucionais;  
5.2.7 – Leis federais e estaduais com incidência específica na área do município; 
5.2.8 – Alterações de procedimentos de fiscalização pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina; e 
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5.2.9 – Alterações de procedimentos nos registros contábeis da Câmara, 
introduzidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E 
REAJUSTE 
6.1 – O preço dos serviços de consultoria e assessoria é de R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais) mensais.  
6.2 – A CONTRATANTE pagará o valor mensal ajustado, mediante o depósito 
bancário do valor da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, até o 5º dia útil do 
mês seguinte ao da prestação de serviço.  
6.3 – A CONTRATADA remeterá ao contratante, até o dia 30 (trinta) de cada 
mês, a Nota Fiscal com a identificação da conta bancária, dos serviços relativos 
à mensalidade, para os atos da liquidação da despesa.  
6.4 – O valor contratado somente poderá sofrer reajuste no caso de prorrogação 
do contrato, utilizando-se como índice de correção o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice oficial que vier a substituí-lo. 
6.5 – Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento dos valores 
devidos, incidirão multa de 10 % (dez por cento) sobre a parcela devida, mais 
juros de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária pela variação do IGPM, 
calculada por data dia a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao do 
vencimento.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS  
7.1 – Serão de responsabilidade da Câmara mais as seguintes despesas:  
7.1.1 – De reprodução xerográfica de documentos de qualquer espécie sempre 
que solicitada; 
7.1.2 – Deslocamentos até a sede da CONTRATADA, para levar ou buscar 
documentos; e 
7.1.3 – Aquisições de equipamentos tecnológicos que propiciem maior eficiência 
na prestação dos serviços ora contratados.   
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO  
8.1 - O presente contrato terá vigência de 10 (dez) meses, podendo ser 
prorrogado pelas partes anualmente, até atingir o prazo máximo de vigência de 
60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.1 – A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do 
contrato, às seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa:  
9.1.1 - Advertência; 
9.1.2 -Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido; 
9.1.3 - Suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a 
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Administração Pública; 
9.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
9.2 - Na aplicação das penalidades previstas no presente Edital, a 
CONTRATANTE considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, 
bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
"caput", da Lei n. 8.666/93. 
9.3 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 
caso. 
9.4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido:  
10.1 - Por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos do Inciso I a XVII do art. 
78 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993;  

10.2 - Por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a 
CONTRATADA somente o valor dos serviços efetivamente realizados, não lhe 
sendo devido qualquer outro a título de indenização ou outro título, no presente 
ou futuro, sob qualquer alegação ou fundamento;  

10.3- Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
11.1 - As despesas decorrentes do objeto do presente edital correrão por conta 
da dotação orçamentária do exercício de 2022 a seguir: 
Órgão:  01 LEGISLATIVO 
Unidade:  01 CAMARA DE VEREADORES  
3.3.90.39.05.00.00.00 – Serviços Técnicos Profissionais 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO  
12.1 - O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do 
presente contrato através da Secretaria Administrativa e Contabilidade da 
Câmara. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 – O presente contrato é pelo regime de prestação de serviços, 
descaracterizando-se qualquer vínculo empregatício, entre a Contratante e a 
Contratada ou que esta venha a contratar em seu nome, sendo que todos e 
quaisquer impostos, taxas e contribuições ficais e para fiscais, inclusive os de 
natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como os emolumentos, ônus 
ou encargos de qualquer natureza decorrentes da celebração deste contrato, ou 
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da execução, correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
13.2 – Os casos omissos a este contrato, serão tratados de acordo ao disposto 
na Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
13.3 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente 
objeto contratual que não possam ser dirimidos pela intermediação 
Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Videira - SC, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 
 
E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas 
testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Iomerê-SC, 07 de março de 2022. 
 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE 
IOMERÊ 

ASCENCE CONSULTORES 
ASSOCIADOS LTDA 

Aleomar Agostinho Penso 
CONTRATANTE 

Loacir Milto Fin 
CONTRATADA 

  
 

 
 

 

Testemunha:______________________ 
Nome: Aliny Jacira Kades 
CPF: 067.539.119-95 

Testemunha: _________________ 
Nome: Larissa Crestani 
CPF: 071.746.319-24 

 

Este contrato foi devidamente 
examinado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica, na data 
supra. 

________________________ 
Marina Somavilla Feversani 

OAB/SC 54.239-A 
 


