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CONTRATO Nº. 025/2022
PROCESSO Nº. 308/2022
DISPENSA, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E

PIO DE NOVA LUZITÂNIA E A
ASSESSORAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICI

EMPRESA ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI ME.

o MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA, Pessoa Jurídica de Direito Público

Interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no 53.099.149/0001-36, com sede na Rua Pedro

Pereira Dias, 1773, nesta cidade de Nova Luzitânia, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo

Prefeito Municipal, o senhor MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, portador do RG nº. 28.839.788-5

SSP/SP e do C.P.F. nº. 181.971.458-65, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Vereador

nº 2.101 - Centro, nesta cidade de Nova Luzitânia (SP), doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ML ASSESSORIA E

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI ME, devidamente inscrita no CN.PI.

(M.F.) sob n.º 35.194.218/0001-09, com sede na rua Candido Portinari, nº. 1.080 — Jardim Nova

Yorque — Sala 4 — CEP 16018-220 — Araçatuba (SP), representada neste ato por sua proprietária a

senhora MARINA BORBOLAM RIBEIRO, portadora do RG nº. 49.740.750-4 SSP/SP e do C.P.F.nº.
434.527.198-39, brasileira, solteira, advogada OAB/SP 390.696, residente e domiciliada na cidade de

Lucélia (SP), doravante denominada CONTRATADA, regida pela Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril

de 2021, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato administrativo as seguintes

cláusulas e condições:

Antônio Domingos de Morais Filho,

PRIMEI

1.1. Constitui objeto do presente contrato
prestar serviços técnicos de suporte e assessora
acompanhamento continuado de agentes públicos muni

de transferências de recursosentre entes da federação,

-D

a contratação de empresa especializada para
mento, exposição de diretrizes técnicas e
icipais, que atuam na gestão de procedimentos

para realização de objetivos comuns.

1.2. Os Serviços serão prestados via telefone e-mail, a serem disponibilizados pela

empresa contratada devendo ocorrer visitas à sede do município.

1.2.1. As atividades pretendidas restringem -se a prestação de auxílio aos servidores públicos

municipais, não envolvendo a realização de serviço

empresa impedida de executar serviços cuj
servidores públicos municipais, limitando-se a
governamental.

LAI LA SEGUNDA —

O “CONTRATADO” obriga-se à:

2.1. Das obrigações da Contratada:

2.1.1. Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

resultantes da execução do contrato.;
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2.1.2. Acatar as recomendações, reclamações e sugestões da CONTRATANTE e cumpri-

las.;

2.1.3. As autorizações de entrega devem ser idênticas as notas fiscais emitidas, caso haja

divergências o setor de compras deve ser avisado de imediato para serem tomadas as devidas

providências;

2.1.4. responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em

razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou O

acompanhamento pelo contratante.;

2.1.5. As licitantes deverão atentar para as disposições da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor);

2.1.6. Acompanhar e auxiliar servidores em relação a convênios e contratos de repasse ;

federais em execução, operacionalizados pela Plataforma+Brasil, no que diz respeito à: í

2.1.6.1. Inclusão de proposta, elaboração e preenchimento do plano de trabalho, envio para

análise e atendimentos de pareceres,

2.1.6.2. Formalização do convênio ou contrato de repasse e celebração de termo aditivos;

2.1.6.3. Inclusão do processo licitatório e envio para aceite;

2.1.6.4. Preenchimento da aba VRLP (verificação do resultado do processo licitatório);

2.1.6.5. Aplicação em poupança;

2.1.6.6. Registro de ingresso de recurso;

2.1.6.7. Realização de ordem bancária de transferência voluntária (OBTV) ao fornecedor ou

prestados de serviços e OBTV tributos ao município;

2.1.6.8. Elaboração de prestação de contas parcial por meio da geração de relatórios de

execução;

2.1.6.9. Preenchimento da aba projeto básico / termo de referência;

2.1.6.10. Elaboração de prestação de contas final, resgate total das aplicações e devolução

do saldo remanescente por meio de OBTV.

2.2. Orientações quanto à operacionalização da Plataforma + Brasil nos módulos

transferências especiais e transferências fundo a fundo;

2.3. Emissão de comunicados e notas de orientações, quando da publicação no Diário Oficial

da união de editais de chamamento público, e realização de reuniões, desde que haja solicitação

formal prévia, para que se verifiquem as necessidades do município, norteando as demandas com a

finalidade de captação de recursos federais; A2.4. Auxílio na inclusão, acompanhamento de demandas e preenchimento do plan

trabalho no sistema do Programa SP — Sem Papel;

2.5. Auxílio na inclusão de programações no Sistema de Gestão de Transferências

Voluntárias (SIGTV), do Ministério da Cidadania, quando do recebimento de emendas parlamentares e

recursos de programação. /
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ÁUSULA TERCEIRA — D
ÕES

D TANTI

A “CONTRATANTE”obriga-se à:

3.1. - Não obstante O “CONTRATADO” seja O único e exclusivo responsável pela execução

dos serviços objeto deste contrato, a “CONTRATANTE”, através dos seus funcionários ou de

prepostos formalmente designados, se reserva O direito sem de qualquer forma restringir a plenitude

dessa responsabilidade, exercer à mais ampla e completa fiscalização dos serviços;

3.2. Efetuar os pagamentos da forma e prazos convencionados.

3.3. A Contratante fiscalizará permanentemente se à Contratada está cumprindo

adequadamente os deveres previstos neste Contrato, quanto a prestação de serviços e, havendo

incorreção, sera advertida para correção dos defeitos apontados na execução de sua prestação, Í

devendofazer as devidas correções.
]

í ARTA - PRE E CONDIÇÕES DE PAGAMENT!

4.1. O pagamento dos serviços serão efetuados mensalmente, em até 10 dias após a emissão

da nota fiscal, através de ordem de pagamento na conta corrente da empresa (pessoa jurídica),

mediante a apresentação da Nota Fiscal.

4.2. Havendo erro(s) na(s) Nota(s) Fiscal(is) ou descumprimento das condições pactuadas, à

tramitação da(s) Nota(s) Fiscal(is) será(ao) suspensa(s) para que à Contratada adote as providências

necessárias para sua correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento 5 (cinco) dias

úteis após a reapresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente corrigida(s).

LA! LA QUINTA — E FINANCEIROS E SERVI

5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária: unidade: 02.04.00; funcional: 04.122.006.2.008; elemento: 339039.01; sub-elemento:

339039.01.5; Ficha nº. 55.

LA LA SEXTA — VALOR NTRAT R E

6.1. As partes atribuem a este contrato, para efeito de direito, o valor Global de R$

34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais);

6.2 O valor total do contrato corresponde ao pagamento mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e

novecentos reais).

6.3. Dado regime jurídico deste contrato, a Contratante terá a prerrogativa de modificação,

rescisão e alterações unilaterais, sendo a CONTRATADA contratado será obrigado a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, conforme

Artigo 124, inciso 1, alínea b da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.4. Observado o interregno de um ano de vigência do contrato, conforme legislação própriá

pertinente, os preços dos serviços praticados na contratação poderão ser reajustados de acordó

a variação do IPCA/IBGE, conforme Artigo 135 da Lei Federal nº 14.133/2021;

LAUSULA SÉTIMA — DA VI ÊNCIA ALFe (va)
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7.1. A validade do contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente

contrato, desde que não ocorra O disposto na Cláusula Décima, podendo ser prorrogados

sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a

autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a

Administração, permitida a negociação com O contratado ou a extinção contratual sem ônus para

qualquer das partes conformeArtigo 107 da Lei Federal 14.133/2021;

7.2. Para efeitos de trâmites relacionados a pagamentos considerar prazo de vigência para

mais 30 (trinta) dias após O término da vigência contratual.

LÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃ

8.1. A rescisão contratual poderá ser:

1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua própria conduta;

1 - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou

compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

8.1.1 O licitante ou O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes

infrações, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas, Nos casos enumerados abaixo:

8.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

8.1.1.2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada

para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

8.1.1.3 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja

sua capacidade de concluir o contrato;

8.1.1.4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento

do contratado;

8.1.1.5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do

contrato;

8.1.1.6 Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

8.1.1.7 Atraso naliberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação
ou a servidão

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

8.1.1.8. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da

entidade contratante;

8.1.1.9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência

Social ou para aprendiz.

CLÁUSULANONA—
DAS

PENALIDADES

a , Y/
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9.1. Pelo inadimplemento total ou parcial do contrato por motivo imputável ao

“CONTRATADO”, ficará o mesmo sujeito as seguintes penalidades, a critério da “CONTRATANTE”:

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as

seguintes sanções:

I - advertência;

1 - multa;

HI- impedimento de licitar e contratar;

Iv - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.1.1 Na aplicação das sanções serão considerados:

9.1.1.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;

9.1.1.2 As peculiaridades do caso concreto;

9.1.1.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.1.1.4 Danos que dela provierem para à Administração Pública;

9.1.1.5 A implantação ou O aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas €

orientações dos órgãos de controle.

9.2 A sanção prevista no inciso 1 do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela

infração administrativa prevista no inciso 1 do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a

imposição de penalidade mais grave.

9.3 A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do

contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por

cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao

responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

9.4 A sanção prevista no inciso TI do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas

infrações administrativas previstas nos incisos 1, II, IV, V, VLe VI do caput do art. 155 desta Lei,

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, € impedirá o responsável de licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.5 A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas

infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei, bem

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 1, HI, IV, V, VLe VI do caput do referido

artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que à sanção referida no 8 4º deste

artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

A10.1. O presente Contrato regular-se-á pelas suas Cláusulas, pelos preceitos do Direito,

e pelo disposto da Lei Federal nº. 14.133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, as disposiçõe de

direito privado e osprincípios da teoria geral dos contratos. /| (y
D :D ENTAÇÃ
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—11.1 Fazem parte integrante e indissociável deste contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a) A documentação integral do Processo nº. 308/2022.

b) As especificações técnicas da Prefeitura, ou as que forem por ela aprovadas para O presente

contrato, com as quais concorda a CONTRATADA sem condições ou ressalvas.

c) As Normas Técnicas Brasileiras pertinentes.

LA DÉCIM NDA: R

12.1. O foro competente para dirimir as dúvidas e

o da Comarca de Nhandeara (SP).
ou conflitos oriundos da execução deste Contrato é

Assim estando justos e pactuados, assinam as pa

igual teor, na presença das testemunhás
adiapite no!

este Termo de Contrato, em 03 (três) vias de

tes “assinadas.

IGUEL JOSÉ ÀR

Prafeito Municipal

MAR
FÁBIO KOBERTO BORSATO

a Divisão de Administração e Finanças Advogado — OAB/SP 239.037

PORTARIÁ Nº. 10.560, DE 04/01/2021
RG.nº. 28.654.840-9 - CPF nº. 277.586.898-33

PELA CONTRATADA:

ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ÃO ADMINISTRATIVA EIRELI ME

CNPJ n.º 35.194.218/0001-09
CONTRATADA

MARINA BORBOLAM RIBEIRO
RG nº. 49.740.750-4 - C.P.F. nº. 434.527.198-39

E-mail: assessoriaeconsultoria.miGgmail.com

Patrícia
hssess:

recem
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA E

CONTRATADO: ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI ME

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): CONTRATO Nº. 025/2022 .

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E

ASSESSORAMENTO.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTESde que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como O acompanhamento de sua execução

|

contratual, estarão sujeitos à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite |

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com O

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com O artigo 90 da Lei

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratantee e interessados estão
cadastradas no módulo

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções

nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

x Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do próçesso até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, no prazos e nas formas legais e regimentais, exercer O direito de

defesa, interpor recursos e o que maiscouber. =
LOCAL e DATA: Nova Luzitânia (Pas de fevereiro de 2.022.

N
N

AUTORIDAU MÁXIMA DO ORGAO/ENTIDAM

Nome: MIGUEL JOSE ARAÚJO JUNIOR RO
| Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

| CPF: 181.971.458-65 |

Z

PONSA PELÊ HOMOLOSA Ão — DO. CERTAM Q RATIFICAÇAS DA

ISPENSA/INEXIGIBILIDADE DELICITA ão/>S&S

Nome: MIGUEL JOSE ARAÚJO JUNIOR
I

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL N
A

CPF: 181.971.458-65
|

Vad ,

Assinatura:
Z

Pelo
contratante: "
Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR tir Q
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 181.971.458-65
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Cargo:Diretor da Divisão
840-9 - CP

Assinatura:

Nome: FÁBIO ROBERTO BORSATO

Cargo: ADVOGADO

CPF: 294.254.448-11

Assinatura: 4Pelacontratada:
Nome: MARINA BORBOLAM RIBEIRO

Cargo: Administradora / Proprietária
RG nº. 49.740.750-4 SSP/SP, .P.F. nº. 434.527.198-39

Assinatura:

ORDENA
Nome: MIGUE A

Cargo: PREFEITO MUNI
CPF: 181.971,/458-65

|
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Fone: 17 3483 9200 Trabalha 5 Respeita veloFava

prefmnlG terra.com.br I www.novaluzitania.sp.gov.br

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA .
CONTRATADO: ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI ME

CONTRATO No (DE ORIGEM): CONTRATO Nº. 025/2022 ,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E ASSESSORAMENTO.

Nome: Miguel José Araújo Júnior

Cargo: Prefeito Municipal

RGN.: 28.839.788-5 SSP/SP

Endereço: Rua Vereador Antônio Domingos de Morais Filho, nº 2.101 - Centro, CEP 15340-

000 - Nova Luzitânia (SP)

Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879

E-mail: E-mail institucional: prefmnlOterra.com.br / migueljunior prefeitogmail.com

ps E-mail pessoal: patinhojuniorGgmail.com

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome:
Miguel José Araújo Júnior

Cargo:
Prefeito Municipal

Endereço Comercial Órgão/Setor Rua Pedro Pereira Dias, nº. 1.773 — Centro - CEP

15340-000 - Nova Luzitânia (SP)

Telefone:
17 - 383 = 9200 / 17 — 99756-1879

E-mail:
E-mail institucional: prefmnlQterra.com.br /

ígue
i il

Ee
E-mail pes:

/
Nova Luzitânia (SP), 15 de fevereiro de 2

Í

EL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR/Prefeito Municipal /
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