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CONTRATO n° 007/2019 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ CNICOS 
ESPECIALIZADOS, POR TEMPO DETERMINADO, EM RAZÃO DA LICENÇA-
PRÊMIO DA CONTADORA. 
 

Instrumento contratual de prestação de serviços 
técnicos especializados, por tempo determinado, em 
razão da Licença-Prêmio da Contadora, firmado nesta 
data, nos termos da Lei nº. 8666/93 e suas alterações e 
demais disposições aplicáveis à espécie, dispensada e 
inexigida licitação nos termos do artigo 24, II, e artigo 
25, II, da referida lei de Licitações, as partes abaixo 
ajustam o seguinte: 

  
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASS A QUATRO , 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 50.719.681/0001-10, 
estabelecida na rua José Rodrigues Palhares, nº. 117, São Sebastião, nesta cidade de 
Santa Rita do Passa Quatro-SP, com endereço de correspondência eletrônica 
contato@camarasantarita.sp.gov.br, neste ato representada pelo seu Presidente e 
representante legal, Paulo César Missiatto , brasileiro, casado, portador do RG nº 
10.629.462-3 SSP/SP e CPF nº 062.611.268-01, residente e domiciliado à Av. Prof. 
Oscar de Oliveira Alves, nº 1.038, nesta cidade e comarca de Santa Rita do Passa 
Quatro, Estado de São Paulo. 
 
CONTRATADA: CONTÁBIL STAFF LTDA-ME, CNPJ: 04.885.57 8/0001-23, com sede 
na Rua Mário Fadel nº 63 – Bairro Jardim, no município de Santa Rita do Passa Quatro-
SP, com endereço para correspondência eletrônica paulohmelo@superig.com.br, neste 
ato representada pelo seu Sócio Dr. Paulo Henrique de Melo,  brasileiro, casado, 
contabilista, portador do RG nº 8.424.975-4 SSP/SP e CPF nº 861.965.538-87, residente 
domiciliado à Rua Mário Fadel nº 63, Bairro Jardim, na Cidade Comarca de Santa Rita 
do Passa Quatro-SP.  
 
Nesta data, entre as partes contratantes acima especificadas legitimamente 
representadas por quem de direito, ficou ajustado o presente Termo Contratual, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
Cláusula Primeira:         DO OBJETO e DAS OBRIGAÇÕ ES DAS PARTES  
O presente contrato de prestação de serviços técnicos especializados de Contabilidade, 
por tempo determinado, tem por objeto a prestação de serviços contábeis inerentes à 
“Contadora da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro”, no período 
compreendido de 13 de Maio de 2019 a 27 de Maio de 2019, período este referente à 
licença-prêmio da Contadora da Câmara, conforme Portaria nº 015/2019, de 23/04/2019. 
 



 

 

P
á

g
in

a
2
 

 A CONTRATADA  se obriga a realizar todos os serviços contábeis atinentes às 
atribuições do cargo de Técnico em Contabilidade, manifestando-se, caso necessário, 
sobre todos os aspectos orçamentários, financeiros e de formalidades administrativas, 
relativas à contabilidade. 
 
A CONTRATADA  compete executar todos os serviços técnicos contábeis (empenhos, 
liquidação, ordem de pagamento e efetivação de pagamento), receita, contas correntes 
bancárias, conciliação bancária, emitir e assinar relatório e balancetes, lançamento de 
dados na GFIP, transmissão de dados contábeis através do sistema de auditoria 
eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (AUDESP), além de 
assessoria nas áreas municipais, estadual e federal e junto aos demais órgãos que se 
fizer necessário, durante a vigência do contrato.  
 
A CONTRATADA  também compete informar à CONTRATANTE  sobre o andamento 
dos trabalhos, arcar com todos os custos, impostos e demais despesas decorrentes do 
exercício de suas atividades, bem como com todos os encargos sociais relativos a 
funcionários e eventuais contratados seus, tais como, fiscais, previdenciários, 
trabalhistas etc.  
 
Por fim, cumpre a CONTRATADA  manter-se, durante toda a vigência deste contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, ficando responsável em caso de 
negligência, imperícia ou imprudência profissional. 
 
A CONTRATANTE compete efetuar o pagamento do preço na forma e condições 
ajustadas, bem como fornecer a CONTRATADA  as informações e documentos 
necessários ao desempenho de seu mister.  
 
Cláusula Segunda:          DO VALOR DO CONTRATO  
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia total de 2.350,00 (dois mil 
trezentos e cinquenta reais). 
 
Cláusula Terceira:            DO PAGAMENTO 
A CONTRANTE se obriga expressamente a efetuar o respectivo pagamento através de 
boleto de compensação bancária, ou pela emissão de cheque, ou, ainda, através de 
ordem de pagamento a ser creditada em conta indicada pela CONTRATADA, na data de 
vencimento do contrato. 
 
Cláusula Quarta:             VIGÊNCIA CONTRATUAL  
Ajustam as partes contratantes um contrato pelo prazo determinado compreendendo o 
período de 13 de maio de 2019 a 27 de maio de 2019.  
 
Cláusula Sexta:           DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As despesas oriundas do presente contrato correrão à conta dos recursos destinados à 
Câmara Municipal, onerando o elemento de despesa 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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Cláusula Sétima:          DA RECISÃO   
Caberá rescisão deste instrumento, independentemente de interpelação ou notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a nenhuma indenização, 
seja de que espécie for, na hipótese de inobservância de qualquer cláusula ou qualquer 
um dos motivos deste contrato. Da mesma forma, caberá rescisão deste instrumento a 
ocorrência de qualquer um dos motivos do artigo 78, I/XVII, da Lei 8.666, de 21 de 
Junho de 1.993, e demais alterações. 
 
E assim, por estarem justos e acertados, firmam o presente em duas vias de igual valor 
e teor, elegendo o foro da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro para dirimir qualquer 
litígio oriundo deste Contrato. 

 
 

Santa Rita do Passa Quatro, 06 de maio de 2019.    
 

 
 
 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
Paulo César Missiatto 

Presidente 
Contratante 

 
 
 
 

CONTÁBIL STAFF LTDA-ME 
CNPJ: 04.885.578/0001-23 

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1º _______________________                          2º _______________________  
    Neide Ap. Libertucci Barioni                                Régia M. A. Fernandes Ribeiro 
    CPF 229.367.808-37           CPF 066.830.248-80 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


