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ANEXO VII – CONTRATO 

 

CONTRATO Nº __/2020 

 

CONTRATO DE DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

NACAB E A PRESTADORA DE SERVIÇOS 

__________________________________________

_____________, PARA OS FINS QUE 

MENCIONA. 

 

 

CONTRATANTE:   Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens - NACAB. 

                                  CNPJ: 05.438.306/0001-48 

Endereço: Rua Padre Serafim, 243, Edifício Divino Vitarelli, 8º andar, sala 

810 e 812, Viçosa-MG, CEP: 36570-093. 

 

                                  Representada por:  

CPF:    RG:  

 

CONTRATADA:     __________________________________________________ 

CNPJ n°: ____________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________ 

Representante Legal: __________________________________ 

                                CPF: ____________________ RG: _______________________ 

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, as partes denominadas CONTRATANTE e 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, sujeitando-se às normas disciplinares, 

supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e demais legislações correlatas. Este 

Contrato se vincula para todos os fins de direito ao processo de Compras 475/2020, Ato 

Convocatório n
o
 001/2020 e seus respectivos Anexos e Proposta apresentada pela CONTRATADA 

e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. Contratação de pessoa jurídica para, executar os serviços de Contabilidade geral do NACAB, 

contemplando todas as suas atividades e projetos em execução. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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2.1. O regime de execução deste Contrato será de forma indireta, proibido subcontratar, ceder ou 

transferir a sua execução. 

2.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos com terceiros 

pela CONTRATADA, ainda que vinculados à execução do presente instrumento, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇO E FORMA DE 

PAGAMENTO  

3.1. Pela execução do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal de 

R$ ______ (________________), perfazendo o valor global de R$ __________ 

(_______________). Neste valor já estão inclusos todos os impostos, taxas, encargos sociais, frete e 

quaisquer outras despesas que incidam sobre a prestação de serviços. 

3.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, após a aprovação do coordenador do 

projeto mediante a prestação dos serviços, por meio de ordem bancária a favor da contratada, até o 

10º (décimo) dia útil, após o recebimento do documento fiscal referente à entrega do objeto.  

3.3. A CONTRATANTE efetuará o pagamento somente à CONTRATADA, que também deverá ser 

a emitente da nota fiscal, em conta bancária da pessoa jurídica constante na Ordem de Serviço (OS), 

vedada sua negociação com terceiros. 

3.4. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário 

semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, 

imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste 

período. 

3.5. O CONTRATANTE somente atestará e liberará as Notas Fiscais para os pagamentos após 

respectivas aferições do cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, que deverá fazer 

constar nas Notas Fiscais correspondentes, o nome do banco, número de sua conta bancária e 

respectiva agência, bem como o número da Ordem de Serviço (OS). 

3.6. Entende-se, por aferição da obrigação, a aprovação e fiscalização pelo NACAB, ou de pessoa 

por ele designada, atestando que os serviços foram executados, de acordo com as especificações 

estabelecidas neste instrumento contratual. Caso seja constatada qualquer irregularidade, o 
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pagamento poderá ser retido, até que seja sanada a irregularidade, sem que isso acarrete ônus 

adicionais para o CONTRATANTE. 

3.7. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira/técnica que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

3.8. As despesas decorrentes do presente Ato Convocatório correrão à conta dos recursos destinados 

ao custeio do Projeto de Assessoria Técnica Independente da Região 3 aos atingidos pelo 

rompimento da barragem da Vale S/A em Brumadinho, executado pelo NACAB, conforme Termo 

de Compromisso firmado com as Instituições de Justiça e Plano de Trabalho, no âmbito do processo 

judicial de nº 5010709-36.2019.8.13.0024 e ações conexas, que tramitam na 2ª Vara da Fazenda 

Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato de fornecimento será limitada a vinte meses e poderá ser prorrogada por 

igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços serão executados nas dependências do CONTRATADO e este assume inteira 

responsabilidade pelos serviços técnicos a que se obrigou, assim como pelas orientações que 

prestar.  

 

Parágrafo único: A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e o NACAB, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS  

A empresa contratada se obriga a prestar seus serviços profissionais ao contratante, nas seguintes 

áreas:  

  

Setor Contábil:  

 

a) Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis 

vigentes;  

b) Apuração de Balancetes mensais;  

c) Elaboração de Balanço Patrimonial anual;  

d) Envio de Obrigações Acessórias: Escrituração Contábil Digital  
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(ECD), Escrituração Contábil Fiscal;  

e) Envio Mensal do Plano de Dispêndio Global (PDG);  

f) Responder por processos de auditorias trimestrais e anual;  

g) Emissão de Certidões;  

h) Relatório de índices financeiros;  

i) Análise (horizontal/ vertical) das demonstrações financeiras;  

j) Recálculos e Retificações de Declarações, decorrente de mudança de critério ou motivada pela 

CONTRATADA;  

k) Auxílio e preparação de relatório contábil mensal para atendimento às demandas da diretoria do 

NACAB;  

l) Participação nas reuniões de Diretoria do NACAB, quando convocada, bem como elaboração de 

material de suporte à diretoria;  

m) Emissão de DBE; 

 

Setor Fiscal:  

 

a) Escrituração dos Registros fiscais e elaboração das declarações acessórias;  

b) Elaboração dos documentos de arrecadação de Receitas Federais (DARF) para o pagamento do 

PIS, COFINS, IRPJ e CSLL; 

c) Elaboração dos Documentos de Arrecadação Municipal para recolhimento do ISS;  

d) Envio de Obrigações Acessórias Federais: DIRF, DCTF, EFD; 

e) Fornecimento e Auxílio Técnico do software NF-e que realiza download das Notas Fiscais Ele-

trônicas de Emissão do próprio contratante e/ou terceiros e transformação em DANFE (documento 

Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), possibilitando a consulta automatizada das situações dos docu-

mentos eletrônicos;  

f) Recálculos e Retificações de Declarações decorrente de mudança de critério ou motivada pela 

CONTRATADA;  

g) Análise de retenção dos serviços tomados, de modo a garantir o cumprimento da legislação cor-

relata;  

h) Emissões e Controle de certidões negativas dos fornecedores do CONTRATANTE, se demanda-

do;  

i) Realização de Planejamento e Estudos Tributários com objetivo demonstrar a estrutura fiscal 

mais econômica, em relação à atividade do CONTRATANTE;  

j) Realização permanente de análise e simulações com a finalidade de identificar eventuais benefí-

cios fiscais possíveis de utilização pelo CONTRATANTE;  

 

Setor Trabalhista e Previdenciário:  

  

a) Registro de Empregados, Diretores e Conselheiros do NACAB, estes úlimos, se necessário; 

b) Confecção de folha de pagamento mensal e respectivos contracheques emitidos por processa-

mento eletrônicos;  

c) Emissão de RPA quando se tratar de pagamento para autônomo e emissão de RPS quando se 

tratar de pagamento para os Diretores e Conselheiros do NACAB, se necessário;  
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d) Cálculo mensal dos encargos sociais da previdência social, FGTS, Imposto de renda retido na 

fonte, mensalidade sindical conforme convenção coletiva de trabalho, contribuição sindical confor-

me CLT;  

e) Preparação de recibos de férias e rescisões contratuais, se necessário;  

f) Preparação de relação anual de informação sociais (RAIS);  

g) Elaboração do cadastro geral de empregados e desempregados (CAGED); 

h) Efetuar as escriturações exigidas do CONTRATANTE no E-Social;  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO NACAB 

7.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Contrato.  

7.2. Comunicar tempestivamente à CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis irregularidades 

observadas no decorrer da prestação dos serviços para a imediata adoção das providências para 

sanar os problemas eventualmente ocorridos.  

7.3. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o que 

estabelecem o Edital e o Contrato.  

7.4. Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues conforme estipulado no 

Contrato, verificar os relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente 

atestadas, para pagamento no prazo determinado.  

7.5. Comunicar ao CONTRATADA para que seja efetuada a substituição de empregado que, por 

qualquer motivo, não esteja correspondendo às expectativas.  

7.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas e demais irregularidades 

constatadas na execução dos procedimentos previstos no presente Edital e no Contrato, a fim de 

serem tomadas as providências cabíveis para correção do que for notificado.  

7.7. Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, dos serviços que 

estiverem de acordo com as especificações, comunicando ao CONTRATADA, quaisquer 

irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os pagamentos. 

7.8. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser 

solicitados pelo preposto do CONTRATADA.  

7.9. Fornecer em tempo hábil todos os dados técnicos e informações de sua responsabilidade, 

necessários à execução do serviço.  

7.10. Apresentar e manter atualizado os sistemas coletores e banco de dados a serem utilizados pelo 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA  

8.1. Comprovar que atendem ao objeto descrito no deste termo de referência e da proposta 

apresentada. 

8.2. Atender aos requisitos técnicos do serviço em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. 

O não cumprimento de qualquer requisito técnico implicará no cancelamento do Contrato.  

8.3. Proceder à correção de erros ou falhas que forem constatados em seus produtos de trabalho 

durante toda a vigência do Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. Caso a 

CONTRATADA comprove que o erro ou falha decorre de falha comprovadamente registrada em 

especificação fornecida pela CONTRATANTE, o serviço será remunerado normalmente. 

8.4. Providenciar a substituição do profissional que apresente comportamento inadequado ou 

prejudicial ao serviço, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.  

8.5. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições estabelecidas neste Edital e 

em seus anexos.  

8.6. Seguir normas, políticas e procedimentos do CONTRATANTE, no que concerne a execução do 

objeto.  

8.7. Executar os artefatos encomendados, de acordo com os respectivos cronogramas, gerando 

produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica, conforme as metodologias e 

padrões da CONTRATANTE.  

8.8. Adaptar aos padrões de trabalho e artefatos alterados pelo CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias corridos contados da comunicação. 

8.9. Responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do Contrato, arcar com os eventuais 

prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução dos serviços, 

respondendo integralmente pelo ônus decorrente de sua culpa ou dolo na entrega dos serviços, o que 

não exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos que se constatarem, independentemente do 

controle e fiscalização exercidos pela CONTRATANTE. 

8.10. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o 

êxito e o cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas 

necessárias. 
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8.11. Recrutar e contratar mão de obra especializada e ou associados, qualificados e em quantidade 

suficiente à perfeita prestação dos serviços, em seu nome e sob sua responsabilidade. É vedada a 

contratação de ex-funcionários da CONTRATANTE desligados há menos de 06 (seis) meses e a 

subcontratação.  

8.12. Efetuar os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, 

previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes da sua condição de 

empregadora.  

8.13. Assumir total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, 

tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de frequência, ausências permitidas, 

licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências e promoções.  

8.14. Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e a quaisquer outras derivadas ou 

conexas com o Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, inexistente qualquer vínculo 

empregatício entre seus colaboradores e/ou preposto e a CONTRATANTE.  

8.15. Atender aos prazos estabelecidos e acordados na Ordem de Serviço enviada pela 

CONTRATANTE.  

8.16. Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados, contidos em quaisquer 

mídias e documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços 

prestados ao CONTRATANTE, respondendo pelos danos que venham a ocorrer.  

8.17. Responder pelo cumprimento dos postulados legais, cíveis, trabalhistas e tributários vigentes 

no âmbito federal, estadual, municipal ou Distrital.  

8.18. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a 

ser solicitados pela CONTRATANTE.  

8.19. Responsabilizar-se pelos equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços. 

8.20. Efetuar a entrega, dos serviços, diretamente na localidade mencionada neste termo de 

referência; 

8.21. Arcar com o pagamento de todas as despesas de entrega e transporte do produto ou serviço 

fornecido; 

8.22. Comunicar imediatamente ao NACAB caso fortuito ou força maior que incidir sobre a 

prestação do serviço, procurando solucioná-los e responsabilizando-se pelos mesmos desde já; e 
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8.23. Prestar toda e qualquer informação solicitada pelo NACAB, para verificação das cláusulas 

estipuladas no termo de referência. 

8.24. Durante a execução dos serviços, o CONTRATADO deverá se manter atualizada a seguinte 

documentação: 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei;  

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

- Cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social completa e quitada, e seu respectivo comprovante de entrega, 

nos termos da legislação vigente.  

- Cópia da GPS - Guia da Previdência Social quitada com o valor indicado no relatório da GFIP.  

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO /ALTERAÇÕES 

9.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços a partir da data do recebimento da 

Ordem de Serviço, sob pena de incidir na multa prevista no item 11 deste instrumento. 

9.2. A execução do serviço deverá ocorrer de imediato, contados a partir do recebimento da ordem 

de serviço.  

9.3. O Contrato poderá ser prorrogado, em comum acordo entre CONTRATANTE e 

CONTRATADA. 

9.4. O presente instrumento poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, nas cláusulas e condições 

cabíveis, conforme a legislação vigente, mediante motivos justificados. 

9.5. No interesse do Projeto e mediante prévio conhecimento e aceitação do Coordenador do Projeto 

e do NACAB, os quantitativos descritos no Termo de Referência poderão sofrer acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento). 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a critério do CONTRATANTE, sem que à 

CONTRATADA caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos: 

10.1.1. Inobservância das especificações acordadas; 

10.1.2. Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada; e 

10.1.3. Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da fornecedora, 

requeridas, homologadas ou decretadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar, as seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa na forma prevista no subitem 11.2; e 

11.2. Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla 

defesa.  

11.3. Havendo rescisão por culpa do CONTRATANTE, este ficará sujeito a multa de 10% (dez por 

cento) do valor total do Contrato,. Havendo rescisão unilateral por parte do CONTRATANTE, sem 

culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos devidamente comprovados que houver 

sofrido, inclusive pelos custos de execução até a data da rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 A execução dos serviços deverá ser efetuada rigorosamente de acordo com os termos da 

proposta apresentada e com o Termo de Referência, sendo que quaisquer alterações só poderão ser 

realizadas se constarem de solicitação apresentada por escrito, com posterior aprovação pela 

CONTRATANTE. 

12.2 A aferição da qualidade dos serviços será feita de acordo com as disposições deste instrumento 

contratual e da proposta, bem como com as Normas Técnicas aplicáveis ao assunto. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Viçosa/MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que, 

porventura, surgirem com base neste Contrato. 
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Assim, certas e compromissadas, firmam as partes o presente Contrato de Prestação de Serviços, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas, para que produza 

seus efeitos. 

 

Viçosa (MG),_____ de ________________ de 2020. 

 

______________________________                  ______________________________ 

CONTRATANTE                                                       CONTRATADA 

(assinatura [acima] e identificação [abaixo] do 

representante legal) 

Nome:________________________ 

 Cargo:________________________

 CPF:_________________________ 

 

Testemunhas:  
1- _______________________________  

Nome:  

CPF:  

 

2- ______________________________  

Nome:  

CPF:  

 

 


