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CONTRATO 

CONTRATO Nº  001/2015. 

CARTA CONVITE Nº 001/2015. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNDO PREVIDENCÁRIO DE MURIAÉ – 

MURIAÉ-PREV, REPRESENTADO PELO PRESIDENTE, SR. 

ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA.  

 

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado o Fundo Previdenciário 

de Muriaé - Muriaé-Prev, entidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ - Ministério da Fazenda sob 

o Nº 10.935.438/0001-15, estabelecida a Avenida Juscelino Kubitscheck, 601 - Centro, Muriaé – MG, neste 

ato representado pelo Presidente, Sr. Antônio José Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, funcionário 

público, CPF sob nº 506.546.306-44, identidade M.5.204.044, residente e domiciliado nesta cidade, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa Gustavo Cardozo Gomes 

– ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.390.623/0001-10, com sede à Travessa Antônio Nascimento, nº 34, 

bairro Safira, Muriaé - MG, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

Gustavo Gomes Cardozo, portador da Carteira de Identidade nº MG 16.153.582, expedida pela PCEMG e do 

CPF nº 040.082.976-26, resolvem celebrar o presente Contrato, de conformidade com o que consta na 

CARTA CONVITE nº 001/2015, passando o Edital e a proposta da CONTRATADA, independentemente de sua 

transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 - O objetivo do presente contrato, na modalidade de CONVITE, tipo menor preço, é a contratação de 

pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de elaboração de demonstrativos contábeis, 

demonstrativos das aplicações e investimentos dos recursos – DAIR, demonstrativos das informações 

previdenciárias e repasses – DIPR, demonstrativos da Política de Investimentos Anual – DPI - junto ao 

CADPREV a serem remetidos ao Ministério da Previdência Social – MPS; prestação de serviços contábeis 

envolvendo questões financeiras, administrativas, previdenciárias, de controle interno e correlatas 

pertinentes ao Fundo Previdenciário de Muriaé – MURIAÉ-PREV, conforme descrição dos serviços 

relacionados no edital e seus anexos., conforme processo licitatório na modalidade CARTA CONVITE n° 

001/2015. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica este instrumento vinculado ao edital na modalidade de Carta Convite nº 

001/2015 e seus anexos, como se transcritos neste fossem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 – A CONTRATADA executará a prestação de serviços em sua sede administrativa em período integral, 

por meio de: e-mail, fax, telefones e celulares e ainda por Messenger ou qualquer outro tipo de meio de 

comunicação, bem como, na sede administrativa da CONTRATANTE quando solicitado por escrito.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

3.1 – São de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO: 

 a) Manter durante toda a execução do presente as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas na contratação. 

 b) Arcar com as despesas de hospedagem e alimentação. 

 

3.2 – São de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE: 

 a) Proporcionar condições para a Prestação dos Serviços, fornecendo ao CONTRATADO os 

elementos necessários para a prestação dos mesmos. 

 b) Advertir por escrito o CONTRATADO quando os serviços não estiverem de acordo às 

especificações do Anexo I. 

 c) Efetuar os pagamentos em conformidade com a Cláusula Quarta deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTE 
 

4.1 - Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o valor anual total do 

contrato de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) e será pago em 12 (doze) parcelas 

mensais e consecutivas no valor de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinqüenta reais), atestada a 

execução dos serviços e emissão da respectiva fatura. 

O contrato firmado pela CONTRATANTE poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do 

art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO 

 

5.1 - As despesas decorrentes desta  licitação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

 

05.01.09.122.0001.2.012.-3390.35.00     

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
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6.1- O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos 

do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que os serviços estejam sendo 

prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que seja de interesse e permaneçam 

favoráveis ao MURIAÉ-PREV as condições contratuais e o valor cobrado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1 - Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da 

Lei Federal n° 8.666/93. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O descumprimento das condições estipuladas neste Contrato, que não seja 

determinante da rescisão contratual, implicará a imposição de multa à CONTRATADA, até o máximo de 

10% (dez por cento) do valor do Contrato, em cada caso. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1 - O CONTRATANTE poderá promover a rescisão do contrato, nos termos do artigo 78, da Lei Federal n° 

8.666/93. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O Contrato poderá ser rescindido, amigavelmente, por acordo entre as partes, 

reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação 

processual vigente. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Fica, ainda, assegurado à CONTRATANTE o direito à rescisão 
deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos casos de 
atraso injustificado por mais de 30 dias consecutivos no início da execução das obras, 
interrupção dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE, cometimento 
reiterado de falhas causadas na execução dos serviços, para atender o interesse e conveniência 
administrativa, mediante comunicação à CONTRATADA com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias, desde que seja efetuado o pagamento dos serviços efetivamente prestados, e 
devidamente aprovados até a data da rescisão. 
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CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação resumida do instrumento de contrato será publicada, no Órgão Oficial do Município, sendo 

providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 

no prazo de vinte dias daquela data. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO A EDITAL 

 

Fica este instrumento indispensavelmente vinculado ao procedimento licitatório na modalidade 
CARTA CONVITE n° 001/2015. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de Muriaé, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja,  para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato. 

E para firmeza e com prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado é lavrado o presente 

Instrumento em três vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 

CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas Testemunhas abaixo nomeadas. 

Muriaé, 29 de abril de 2015. 

 

___________________________ 

Antônio José Pereira de Oliveira 

Presidente da Diretoria Executiva 

 

 

__________________________ 

Gustavo Gomes Cardozo - ME 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Márcio Ottoni Larieu de Oliveira 

CPF Nº  000.295.407-98 

 

Nancy Lieta Lima 

CPF Nº  236.588.866-68 
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