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CONTRATO 001/2017 

PROCESSO 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

A Câmara Municipal de Campanário, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

20.192.969/0001-1, com edifício-sede localizado à Rua Hildebrando Cabral, 139 - Tabatinga, CEP: 

39.835-000, neste instrumento representado pelo Presidente, vereador Sr. Adriano de Sousa Santos, 

portador do CPF: 007.378.756-66, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa LEGIS 

CONTABILIDADE LTDA, inscrito no CNPJ nº 21.366.272/0001-80, com endereço na Rua 

Governador Valadares, 06 – centro – Marilac/MG, neste ato representada pelo Sr. Heber Souto Simões, 

inscrito no CPF: 028.307.386-16 doravante denominado CONTRATADA, celebram o presente 

contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. O objeto da presente licitação, Carta Convite 001/2017, é a prestação de serviços de apoio 

administrativo na gestão e contabilidade em atendimento às normas brasileiras de contabilidade 

aplicada ao setor público – NBCASP, compreendendo em atender às normas do TCEMG e 

demais órgãos fiscalizadores. 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 Orientação do corpo técnico da Câmara Municipal dos setores de Contabilidade, Finanças, 

Patrimônio e Frotas, bem como, implantação dos procedimentos definidos pelo MCASP – Manual 

de Contas Aplicadas ao Setor Público em cada área;  

 Acompanhamento e orientação técnica (se necessário) na votação da LDO (Lei de diretrizes 

orçamentárias), PPA – (Plano Plurianual de Ação Governamental), e da LOA (Lei Orçamentária 

Anual) encaminhados pelo Executivo; 

 Elaboração e/ou planejamento das Resoluções do PPA – Plano Plurianual de Ação Governamental 

e do Orçamento da Câmara Municipal para consolidação com o Município; 

 Visitas técnicas para, acompanhamento e controle da execução orçamentária, classificações 

orçamentárias, apropriação das transferências financeiras, fechamento, consistência dos balancetes 

mensais, conferência e encerramento dos procedimentos contábeis com apresentação do relatório 

técnico; 

 Orientação para elaboração e transmissão dos demonstrativos semestrais da LRF (RGF) ao 

TCE/MG e à STN - Secretaria do Tesouro Nacional; 
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 Orientação e acompanhamento quanto à aplicabilidade das leis federais 4.320/64, Lei 

complementar 101/00 bem como das súmulas e consultas do TCE-MG e portarias e instruções 

normativas da STN; 

 Orientação para consistência, transmissão e validação dos dados do SICOM - Sistema 

Informatizado de Contas dos Municípios implantado pelo TCE-MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas fixas, sendo a primeira no ato da assinatura do 

presente contrato, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, até o 10º dia do mês subsequente ao 

trabalhado. 

2.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária contra qualquer 

banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá dentro de até cinco dias 

úteis após a aceitação e atesto da nota fiscal.  

2.3. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. 

Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 2.1, começará a fluir a partir da data de apresentação da nota 

fiscal/fatura, sem incorreções. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). Os 

pagamentos serão efetuados em 12 (doze) parcelas de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 

sendo a primeira efetuada no ato da assinatura deste contrato. Os recursos para pagamento das 

despesas são oriundos do Orçamento vigente conforme dotações orçamentárias: 

FICHA 011 - 01001001.0103100062.002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL - 33903500000 - Serviços de Consultoria – FONTE 100 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

4.1. Os valores pactuados poderão sofrer reajustamento para manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de Aditamento em 

conformidade com o disposto no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 
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CLAUSULA QUINTA – DO CONTROLE DE EXECUÇÃO  

5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Câmara Municipal ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O representante do Legislativo anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1. O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2017, 

podendo ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

7.1. O contratado deverá estar apto a iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do presente 

contrato. 

CLAUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art. 

65, § 1°, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

9.1. O presente contrato será regido nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações ulteriores, 

obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da teoria geral dos contratos e 

do Direito Privado, respectivamente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

d) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

f) 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; 

g) 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; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

i) Orientação e treinamento do Corpo Técnico do Legislativo, especificamente quanto aos profissionais 

dos setores de Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio, Controle de Frotas; 

j) Realizar visitas técnicas mensais para, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

classificações orçamentárias, apropriação das transferências financeiras, fechamento, consistência dos 

balancetes mensais, conferência e encerramento dos procedimentos contábeis com apresentação do 

relatório técnico; 

l) Realização de visitas imediatas, quando solicitadas pelo legislativo para tratar de assuntos específicos. 
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CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) A Câmara Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

g) Proporcionar à Contratada acesso aos documentos e informações necessárias ao cumprimento das 

obrigações contratuais assumidas; 

h) Ter ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que trata da lavagem de 

dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.345/13 do Conselho Federal de Contabilidade. 

i) A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer à contratada a Carta de 

Responsabilidade. 

j) As orientações dadas pela contratada deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-se a primeira das 

conseqüências da não observância do seu cumprimento; 

l) Disponibilizar equipe técnica mínima (um servidor para cada setor), para realização das atividades 

inerentes a Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio, Controle de Frotas. 

m) Arcar com as despesas de alimentação e hospedagem para a equipe técnica durante as visitas de 

atendimento. 



           CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
        Rua Hildebrando Cabral, 139 – Tabatinga. 

       CEP. 39.835-000 - Campanário – MG 
     CNPJ. 20.192.969/0001-19 

Fone: (33) 35131100 
 

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Câmara Municipal à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – DAS SANÇÕES 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no Cadastro 

Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

g) 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 a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Câmara Municipal, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. A rescisão contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
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c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração, com 

as consequências previstas; 

d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei Federal n.º 

8666/93. 

e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sem que haja culpa 

da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 

f) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso I, acarreta as consequências previstas no art. 80, 

incisos I a IV, ambos da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de Itambacuri Estado de Minas Gerais para dirimirem 

os conflitos caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por estarem justos e 

acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Campanário/MG, 18 de janeiro de 2017.   

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO/MG 

Sr. Adriano de Sousa Santos 

Vereador Presidente 

Contratante 

 

 

 

LEGIS CONTABILIDADE LTDA 

Sr. Heber Souto Simões 

Contratada

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: ________________________ 

CPF: __________________________ 

NOME: ________________________ 

CPF: __________________________ 

 


