CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO DE SERVIÇO N° 001/2015
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO-PR
CONTRATADO: MH BRASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO-PR, inscrita no CNPJ sob o n°
72.327.307/0001-02, neste ato representado pela Presidente, a Sra. Angélica Carvalho

Olchaneski de Mello, brasileira, portadora de RG sob o n° 5.687.769-0 e CPF/MF sob o n°
046 034.769-14, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa .
MH BRASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME, CNPJ n°
03.059.231/0001-69 com sede na Rua Franscisco Ferreira, 238 A, na cidade de Nova

America - PR, representada por seu sócio Sr. Madison Luis da Silva Guilherme, brasileiro
RG sob o ' n° 4.384.308-7 e CPF/MF 661.226.359-87, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo de Licitação de TOMADA DE

PREÇOS N° 001/2015, ajustam e celebram o presente contrato, nos termos da Lei

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, e demais dispositivos legais aplicáveis,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de suporte técnico-operacional
nas áreas orçamentária, contábil, financeira e patrimonial, buscando atender aos
princípios básicos da administração pública, com o objetivo de corrigir falhas, adequar a

gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal, conforme
especificações constantes no Termo de Referência, da Tomada de Preços n° 001/15,
sendo:

a) Atender às consultas (ilimitadas) a distância das áreas contábil, financeira, patrimonial
e tributária;

,

.

b) Orientar, sempre que necessário, no sentido de desenvolver habilidades técnicas para

o trabalho, relativos a:

>

. .

Bens patrimoniais: referente ao recebimento, guarda e distribuição dos materiais e

equipamentos adquiridos pela Câmara.

>

Compras/licitações: Acompanhar os processos, assim como apoio na elaboração e

acompanhamento dos editais para a aquisição de bens e serviços de interesse da
Administração, que demandem processos licitatórios dispensa e/ou inexigibilidade de
licitação, bem como, a execução dos contratos.

> Na execução orçamentária e financeira, e cumprimento de limites legais impostos à
realização de despesas, bem como, à orientação técnica pertinente às referidas matérias;
>

Tributação: RAIS, DIRF, SEFIP, CAGED, IRRF, INSS, patronal, entre outros, para o

bom trabalho no órgão.

>

Recursos Humanos: Gestão de pessoas, admissão, cálculos de rescisão e cie folha

de pagamento.
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