
PODER LEGISLATIVO
ESTADO Do ESPÍRITO SANTO

CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Contrato nº 01 1/2019
Processo nº 000 197 / 20 19
Pregão Presencial nº 007/2019

Pelo presente Termo de Contrato, de um lado a CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES,
inscrita no CNPJ sob o nº 27.467,844/0001—01 situada na Rua Getúlio Vargas, 299,
Centro, Guarapari/' ES, CEP: 29200—180, neste ato devidamente representada por seu
Presidente em exercício, SR. ENIS SOARES DE CARVALHO, inscrito no CPF sob nº
051.932.936-89, portador da célula de identidade 12485302 SSP MG ,residente e
domiciliado na Comarca de Guarapari ,doravante denominado CONTRATANTE, e de outro
a empresa JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 28.950406/0001—54, situada na Rua José Monteiro, nª 15, loja 01, Centro, Apiacá/ES,
CEP: 29450—000, neste ato representado por seu representante legal o Sr. JARBAS
RIGONE GOBE'ITI, portador do RG. nº 1520353 -SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº
077.446,447—00, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rodovia BR 101,
s/n, KM 374, Ilha do Coco, Iconha/ES, CEP: 29280—000, doravante denominado
CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, nos
termos da Lei nº 8666/1993 e suas alterações, conforme os termos do Processo de nº
803/2018, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do OBJETO

1.1 — o objeto do presente termo Visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, conforme especificação do
Termo de Referência e Especificações do lote.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 « O presente contrato de prestação de serviço terá vigência de 12 (doze) meses,
contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que obedecidas as exigências
constantes do artigo 57 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do VALOR

3.1 — O Contrato tem o valor global estimado de R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e
oitocentos reais), que deverá ser pago conforme necessidade e solicitação da
CONTRATANTE, de acordo com o Termo de Referência em anexo.

3.2 - No preço já estão incluídos todos os custos para execução do objeto contratado,
dentre eles, mão de obra, direitos trabalhistas, encargos sociais, insumos, equipamentos e
ferramentas, transporte, impostos, taxas e quaisquer despesas necessárias a perfeita
conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente
sobre o mesmo.

fªfª“.' f ' r.
CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTE Dos VALORES f É?
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4.1 — Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajustes durante a
vigência do contrato administrativo celebrado, resguardado a revisão para manter o
equilíbrio econômico-financeiro, devidamente fundamentada.
4.2 - Após o período de um ano, havendo prorrogação contratual o valor contratado poderá
ser reajustado, levando em consideração o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA /IBGE ou outro que venha a substitui-lo.

CLÁUSULA QUINTA —— DA FORMA DE PAGAMENTO

5. 1. O pagamento pela prestação dos serviços especificados neste Contrato será efetuado
em 12 (doze] parcelas sucessivas &: de igual valor, de acordo com a proposta a ser
apresentada por ocasião da competente licitação.
5.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de documentos fiscais hábeis,
sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão
encaminhados para processamento e pagamento no segundo dia útil após o recebimento
definitivo do objeto licitado;
5.3. Ocorrendo erros na apresentação do documento Escal, o mesmo será devolvido a
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;
5.4 A Administração podera deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual;
5.5A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do Pais.

CLÁUSULA SEXTA - nos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação
orçamentária:
ÓRGÃO: CÁMARA MUNICIPAL DE GUARªLPARl / ES
Despesa: 24
Elemento: 33.90.35.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais,
serão aplicadas as seguintes penalidades:
&) Advertência;
b] Multa;
c) Rescisão do Contrato;

d] Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por um período de
Oõfseís) meses a 02(dois) anos;

e] Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir & Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
7.2 —- Será aplicada a multa de 2% [dois por cento) do valor do contrato, quando a
CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigaçãoassumida.

7.3 — Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato; quando aCONTRATADA: ,,,/'J- '“(É?3 .,Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180.
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a) Prestar infomações inexatas ou criar embaraços a fiscalização;
bl Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização do

CONTRATANTE;

c) Desatender as determinações da fiscalização;
d) Corneter faltas reiteradas na execução dos serviços;
e) Não Iniciar sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo focado.

? 4 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a
CONTRATADA.:

a) Ocasionar o atraso na execução dos serviços contratados;
b) Recusar—se a executar no todo ou em parte, os serviços contratados;
c] Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,

imperícia, dolo ou rna-fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

7.5 —- Quando o objeto contratado não for executado e aceito no prazo estipulado—, a
suspensão do direito de participar de licitação promovida pelo CONTRATANTE será
automática, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste Edital.
7.6 « Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA
sem justa causa. não cumprir as obrigações assumidas; praticando falta grave, dolosa ou
revestida de Iná—fé, a juízo do CONTRATANTE, independentemente das demais sanções
cabíveis.

7.7 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa
ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou
potencial;

7.8 — As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Câmara Municipal de
Guarapari/ES, dentro do prazo improrrogável de 10(dez) dias. contados da data de
notificação, independentemente do julgamento do pedido de reconsideração do recurso.
7.9 e As sanções previstas no item 7.1, poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo
com o artigo 87, parágrafo 2º, da Lei nº
8.666 / 1993, facultada a defesa prévia do interessado, nos prazos estabelecidos no artigo
87, parágrafos 2ª e 3“, do mesmo texto legal.
7.10 — As multas poderão ser desconta—das da garantia do contrato, se houver, bem como
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada
judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO

8.1 — O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos artigos
77, 78 e 79 da Lei nº 8. 666/93 e suas alterações.
8 2 — Se o descumprimento deste Contrato gerar consequências graves para a Câmara
Municipal de Guarapari, esta poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das
penalidades previstas neste Termo Contratual.
8.3 - Ocorrendo rescisão na forma do inciso I, artigo 79. da Lei nº 8.666 / 1993 poderá
acarretar, sem prejuízo das sanções previstas neste termo, as previstas no artigo 80 do
mesmo texto legal.

CLÁUSULA NONA — DA FISCALIZAÇÃO &
“Rua Getúlio Vargas, 299, Centro. GuaraparifES CEP: 29200—180. (91,
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9.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
9.2. A execução das obrigações integrantes deste contrato será fiscalizada através de
servidor previamente designado, com autoridade para exercer, como representante da
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização
da execução contratual, objetivando garantir sua qualidade e conformidade com o objeto
deste, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência.
9.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no & lº, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666 / 1993.
9.4. O representante da Administração anotará em registro proprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando
for o caso, conforme o disposto nos && lº e 2º, do artigo 67, da Lei Federal nº 8666/1993.
9.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
tecnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica em (:o-responsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70, da Lei Federal nº 8.666 / 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1 — DA CONTRATADA:

a) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo máximo de 10 (dez] dias, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;.

e) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, ao Órgão Público Contratante ou a
terceiros;

d) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,
para que a Administração possa utiliza—Io de acordo com o previsto no Projeto
Básico, nos termos do artigo 111, da Lei Federal nº 8666/1993;

— Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnológico, insuscetível
de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de mformaçao pertinentes à tecnologia de concepção,
desenvolvimento, fixação em suporte fisico de qualquer natureza e aplicação da
obra;

e) Assegurar a Contratante:
- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200—180.
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sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo
após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade a Administração;
Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for
o caso;
Relatar a Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma. nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de
contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do & lº, do art, 57,
da Lei Federal nº 8666/1993.

DO CONTRATANTE:

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente deste Termo de Referencia;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor eSpecialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. / ªºRua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180.
Tel.: 27 3361—1715j3361—1730/ 3361—1739 yªPágina 5 de 8 '
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -— DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1 l.]. — O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme exposição do
artigo 65 da lei nº 8666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇAO
12,1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto
deste Contrato, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE, ressalvando—se que
quando concedida a cessão ou subcontratação, obriga—se a CONTRATADA a celebrar o
reSpectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com &
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE ()
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado a cessão ou subcontratação sem que caiba
a cessionária ou subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer
especie.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA » DOS RECURSOS PROCESSUAIS

13.1 - Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste instrumento ou de sua rescisão,
praticados pelo CONTRATANTE, cabe recurso no prazo de D2(dois) dias “úteis, a contar da
intimação de ato.

Parágrafo Único: Da decisão de rescindir o presente Contrato cabe, inicialmente, pedido
de reconsideração, no prazo de 02(dois) dias úteis, a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
14.1 - O presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espirito
Santo, na forma do artigo 61, parágrafo único, da
Lei nº 8666/1993.
14.2 — Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições
estabelecidas no Edital, bem como Lei nº.
8.666 / 1993, e demais Leis pertinentes a materia.
14.3 « As partes elegem o foro da Comarca de Guarapari, Estado do Espírito Santo, com
renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente
contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo.
14.4 - E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03(três] Vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Guarapari/ES, 11 de junho de 2019.

&““ul ,
sªe ªçãº ºgiª?

Enis Soàe/(mrvalho Oui ÉgQQXàºmOWQ

Câmara Municipal de GuarapêpZÉSÉ *ºâoªº Rigoni Gobetti ContabilidadeCONTRATANTE sósiª ªse“ ªº" EIRELI
CONTRATADA
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ESPECIFICAÇÃO no LOTE

Lote 01: Valor para o lote (3 R$82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos). [tem

Descrição

Valor Valor Total

Quant. Unid. u altar-io [R$] R$!

01

2. Serviços de apoio e suporte técnico ao Departamento de Contabilidade desta Casa de Leis atraves de consultas formu telefone e/ou e—majl (serviços de apoio online), conexão remota e visita técnicasemanal de profissional com foro
Contabilidade. conforme especificação abaixo: 2.11. Serviços de apoio e suporte técnico ao Cámara Municipal de Guarapari no encerramento do exercício de 2018 e dos fechamentos do Balanço do Exercício de 2018 com execução de rotinas para o correto encerramento dos saldos cor exercício de 2018; conciliação de saldos de almoxarifado. saldo de bens patrimoniais e saldos financeiros; conciliação d das contas contábeis relativas as retenções na fonte e consignações , saldos dos conta correntes. 2.1.2 Orientação técnica na conciliação dos saldos contábeis apurados no Balancete Analítico Completo, anual, espe os saldos das contas do Ativo e Passivo, Grupo 1 e 2. 2.1.3 Orientação técnica na conciliação dos saldo apurados no Demonstrativo da Dívida Fundada e Divida Flutuante, r momntaçào tie inscrição e baixas e consequentemente saldo línal para posterior encerramento. 2.1.4 Orientação e apoio técnico na elaboração de lançamentos contábeis manuais necessários para execução das rotinas encerramento do exercício; 2,1.5 Consultoria na elaboração das notas explicativas obrigatórias que compõe 0 Balanço Orçamentário. Balanço F Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada, Demonstrativo Flutuante e demais anexos, caso necessário; 2.1.6 Consultoria nas areas de Almoxarifado, Patrimônio e Tesouraria, no que tange a contabilidade pública, para sanar dúvidas relativas a confecção dos arquivos mencionados no Anexo III - D da III 43 CONTAS DAS MESAS DIREWRAS IJ CÃMARAS MUNICIPAIS. 2.1.7 Consultoria nas áreas de Recursos Humanos, no que tange a contabilidade pública, para sanar dúvidas rt confecção dos arquivos mencionados no Anexo II! - D da IN 43 CONTAS DAS MESAS DIRETORAS DAS C MUNICIPAIS. 2.1.8 Acompanhamento na validação dos dados enviados através do Cidades Web na pagina do Tribunal de Contas do Espírito Santo — TCEES relativo aos arquivos XML exigidos no Anexo III - D da IN 43 CONTAS DAS MESAS amenas DAS CAMARAS MUNICIPAIS. 2.13 Acompanhamento na validação dos dados enviados atraves do CidadesWeh na pagina do Tribunal de Contas do | Espírito Santo -— TCEES relativo aos meses 12, 13 e 14 do Cidadesweb; 2.1.10. Consultoria, no que tange a contabilidade pública, na confecção do Relatório de Gestão e Relatório de Control arquivos integrantes do Anexo HI « D da IN 43 CONTAS DAS MESAS DIRETORAS DAS CAMARAS

MMCIPAIS. 2.1,ll Acompanhamento na elaboração dos arquivos que compõe o Anexo III - D da IR 43 CONTAS DAS MESAS DI!

12 meses 6.900,00 82.800,00

Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200—180.

Tel.: 27 3361—1715/3361—1730/3361—1739
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nas CÁMARA s MUNICIPAIS em formato PDF e Excel. 2.1 ,12 Abertura do exercício de 2019 com realização da ro'o'nas de “De Para”. reclassificação de contas contábeis relacic contas bancárias e detalhamento de contas orçamentárias e contas patrimoniais. 2.1.13 Assessoramento na classiiicação dos registros contábeis no que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), aos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional [MCASH e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público iNBC TSP 16.1 a 16.1 1]; 2.114 Assessoria na avaliação dos projetos de leis do PPA — Plano Plurianual, LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento AnuaLPi-ojetos de Lei de Crédito Adicional Especial orçamentário, e outras proposições que necessitarem de supervisão contabil. 2.1.15 Classificação e escrituração contábil de acordo com as normas de Contabilidade Pública, dispostas na Lei F inanceiro. Lei 1134320164, ou outra que vier a substitui—1a, bem como pelas orientações e disposições baixadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. e outros órgãos competentes; 2.1.16 Assessoria e Consultoria nas áreas de Compras, Patrimônio e Tesouraria. envolvendo: nas compras os orçamentários e as despesas impróprias; no patrimônio atendimento aos registros, baixas e classificações; e na Tesouran o fluxo de caixa recebimentos e pagamentos diários, conciliações bancarias, aplicaçoesde recursos e devolução de recursos: 2.1.1? Assessoria e consultoria para atendimento as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Seto [convergências aos padrões internacionais); 2.1.18 Acompanhamento da validação dos dadºs enviado através do CidadesWeb na pagina do Tribunal de Contas do ! Espirito Santo — TCEES. 2.1.19 Subsidiar com informações, pareceres, documentos e outros elementos contábeis. o(slprocuradorieslda Câmara em eventual defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo 2.1.20 Assessoria em RH do que tange a contabilidade pública; subsidiar Tecnicamente o setor de RH da entidade, no integração da folha de pagamento com o sistema de contabilidade e lançamentos de provisões de ferias e 13“ salario.
2.1,21 Auxiliar na Prestação de contas de contratos junto ao Tribunal de Contas do

Estado do ESpÍn'to Santo. 2.1.22 Amalia na apuração semestral ; quadrimestral do Relatório de Gestão Fiscal para autuação no Tribunal de Contas do Espirito Santo; 2,1.23 Auxilio na apuração anual do Património e da execução orçamentária-financeira para a consolidação ao he Balanço Anual do Municipio de Guarapari; 2.1.24 Emissão de pareceres técnicos; 2.1.25 No mínimo Ol (um) visitas semanais in loco com carga horária mínima de 04 (quatro] horas cada. 2.1.26 Prazo de Execução: 12 (doze) meses. OBS: As respostas das consultas formuladas serão objetivas e com prazo de retorno variavel. dependendo da comple. caso. Os pareceres técnicos serão emitidos em prazo não superior a 72 [setenta e duas) horas.
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