
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 003/2021 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 003/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº: 002/2021 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS/MG, inscrita no CNPJ sob nº 
03.829.890/0001-37, com sede administrativa na Rua Inácia Maria do Rosário, 210 – Bairro 
Centro, CEP: 35.628-000, Morada Nova de Minas, Estado de Minas Gerais, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, Sra. 
MUNIQUE PRISCILA DA SILVA, CPF nº 052.971.086-24 e de outro lado a empresa, PUBLICUS 
CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA-EPP, com sede na Rua Desembargador Eustáquio 
Peixoto, 105, Bairro São Diogo, CEP: 39.803-007, na cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas 
Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 01.626.400/0001-70, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. ZENILTON BARROS 
SILVA, CPF: 650.407.676-68, RG:M-4.934.366 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
Sebastião Alves Vieira, 186, Bairro São Jacinto, CEP: 39.801-488, na cidade de Teófilo Otoni, 
Estado de Minas Gerais, têm entre si justo e acordado, com inteira sujeição à Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, a Contratação de Empresa para a Prestação de serviços 
profissionais de contabilidade, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Morada 
Nova de Minas/MG, constantes dos autos do processo em referência, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade na 
organização e execução de serviços de contabilidade em geral, bem como de todos os 
necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e 
demonstrações, no apoio administrativo na Gestão e Contabilidade em atendimento às 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, para atender às 
necessidades da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1 – A execução do contrato se dará de forma indireta, na forma da proposta apresentada 
pela CONTRATADA, que faz parte integrante deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO 
 
3.1 – Se durante a execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, emergir a necessidade de 
execução de serviços eventuais com ela relacionados, e que não constem do Anexo I, fica a 
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta da licitação os 
acréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
CONTRATO, cujos serviços serão pagos com base em composição de custos, devidamente 
apurada pela fiscalização da CONTRATANTE e aprovada pela Senhora Presidente, mediante 
Termo Aditivo Contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
 
4.1 – O início do contrato fica fixado a partir da data de sua assinatura. 



 
 

4.2 – A recusa injustificada do adjudicado em assinar o CONTRATO ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido, o sujeita às penalidades legalmente estabelecidas 
(Art. 87 da 8.666/93). 
 
4.3 – O prazo para execução do contrato expirar-se-á em 31/12/2021, podendo ser 
prorrogado, até o limite permitido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONDIÇÃO, EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO 
CONTRATO 
 
5.1 – A CONTRATADA obriga-se a desenvolver os serviços, objeto deste CONTRATO, sempre 
em regime de entendimento com a fiscalização da CONTRATANTE, dispondo esta para atuar 
no sentido do cumprimento deste CONTRATO. 
 
5.2 – A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregado ou preposto da 
CONTRATADA, no decorrer dos serviços, devendo a exigência a ser cumprida no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
5.3 – Constituem obrigações da CONTRATADA os serviços de: 
 
1- Assessoria e Consultoria no registro de lançamentos contábeis, com orientação e 
acompanhamento do empenhamento das despesas, verificação do encerramento e apuração 
dos balancetes mensais; 
 
2- Orientação e acompanhamento da consolidação da execução orçamentária para envio ao 
Executivo e orientação para elaboração e transmissão da Prestação de Contas do Balanço Anual 
ao TCE - MG; 
 
2- Análise da execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial, com orientações 
complementares para elaboração da prestação de contas realizada aos órgãos de controle; 
 
3- Orientação e acompanhamento quanto à aplicabilidade das leis federais 4.320/64, Lei 
complementar 101/00 bem como das Súmulas, Consultas do TCE-MG, Portarias e Instruções 
Normativas da STN; 
 
4- Assessoria e Consultoria contábil e administrativa na emissão dos livros contábeis: diário e 
razão, consoante às normas do Conselho Federal de Contabilidade; 
 
5- Assessoria e Consultoria na orientação dos servidores dos departamentos de contabilidade, 
finanças, administração e gestores para processamento da contabilidade, execução do 
orçamento compreendendo as fases da despesa pública de: empenho, liquidação, pagamento, 
incorporação patrimonial, processamento do movimento bancário e outros atinentes à área 
contábil;  
 
6- Assessoria e Consultoria na elaboração de balanços e balancetes para atendimento de 
exigências legais e requisitos gerenciais; 
 



 
 

7- Orientação para consistência, transmissão e validação dos dados do SICOM - Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios implantado pelo TCE-MG; 
 
8- Orientação e acompanhamento dos trabalhos realizados de forma integrada pelos Setores 
de Patrimônio e Controle de Frotas bem como, implantação dos procedimentos definidos pelo 
MCASP– Manual de Contas Aplicadas ao Setor Público; 
 
9- Orientação para aprimoramento dos trabalhos na área de recursos humanos em sintonia 
com a legislação a vigente, face a nova integração com os lançamentos contábeis, e 
conjuntamente com servidores responsáveis pela transmissão das informações mensais: E-
Social (GFIP-INSS) e DCTF e anuais da RAIS e DIRF; 
 
10- Análise dos trabalhos realizados pelos servidores das áreas envolvidas com o setor de 
contabilidade, apurando os resultados e demonstrando através de relatórios qualquer 
pendência e/ou fato relevante que possa impactar na gestão; 
 
11- Assessoria e Consultoria, inclusive assinando pela Parte Legal da Contabilidade da Câmara 
Municipal de Morada Nova de Minas, (Empenhos, Pareceres, Consultas e Formulários); 
 
12- Assessoria e Consultoria na elaboração de Balanços e Balancetes dos Sistemas 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como organização da documentação de despesa, 
decretos e demais demonstrativos que comprovam a exatidão do fechamento mensal da 
contabilidade, necessários à geração das demonstrações e dos relatórios fiscais; 
 
13- Análise das informações processadas pela Câmara Municipal para transmissão conjunta 
de forma mensal do SICOM - Sistema Informatizado de Contas dos Municípios implantado 
pelo TCE-MG. 
 
14- Seguir as diretrizes técnicas da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, 
emanadas diretamente ou por intermédio de seu presidente aos quais a Contratada se 
reportará nas questões controvertidas e complexas, comprometendo-se a adotar a tese 
contábil que lhe for recomendada, predispondo-se ao debate teórico que vise ao 
aprimoramento e padrão mínimo da prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria ao 
Contratante, comprometendo-se a Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, no 
acolhimento das explicações técnicas e fornecimento de documentação legal para a exímia 
prestação dos serviços. 
 
5.4 – São obrigações da CONTRATANTE: 
 
I - Facilitar o acesso do pessoal responsável pela execução dos serviços, aos registros, 
documentos, legislação, bem como fornecer as informações necessárias.  
 
II - Realizar o pagamento nos termos da cláusula décima segunda.  
 
III – Arcar com as despesas com alimentação e hospedagem para a equipe técnica durante as 
visitas de atendimento serão de responsabilidade da Câmara Municipal. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 



 
 

 
6.1 – A fiscalização dos serviços será efetuada pela Tesouraria da Câmara Municipal, na sede 
da CONTRATANTE, através de seus representantes, pessoa física ou jurídica contratada com 
essa finalidade de forma a fazer cumprir rigorosamente o que fora aqui pactuado utilizando–
se como mecanismos de fiscalização os membros do Sistema de Controle Interno. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
7.1 – A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à Câmara 
Municipal ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando a CONTRATANTE, 
de todas as reclamações que possam surgir subsequentes ao CONTRATO, ainda que tais 
reclamações sejam resultantes de atos de seu preposto ou de quaisquer pessoa física ou 
jurídica empregada ou ajustada, para execução do presente CONTRATO. 
 
7.2 – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente CONTRATO. 
 
7.3 – É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de qualquer multa ou 
sanção, bem assim de qualquer imposto ou taxa devidos, seja pela inexecução ou má execução 
dos serviços contratados perante o órgão profissional fiscalizador. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA 
ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa. 
 
8.1.1 - Pelo atraso injustificado na execução e entrega de serviço sob sua responsabilidade:  
 
8.1.1.1 - até 05 (cinco) dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação, calculado 
proporcionalmente ao valor do contrato, por dia de atraso; 
 
8.1.1.2 - superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, 
calculados proporcionalmente ao valor do contrato, por dia de atraso. 
 
8.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor total do contrato. 
 
8.2 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
9.1 – Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO 
 
9.1.1 – A decretação de falência, o pedido de concordata, a liquidação ou dissolução da 
CONTRATADA. 
 



 
 

9.1.2 – A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE. 
 
9.1.3 – A lentidão na execução do contrato, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da sua conclusão no prazo estipulado. 
 
9.1.4 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do CONTRATO ou que traga prejuízo eminente a administração, podendo a 
mesma promover revisões a qualquer momento neste instrumento unilateralmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
 
10.1 – Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das despesas de viagem. As 
despesas com alimentação e hospedagem que porventura ocorram quando da realização dos 
atendimentos na sede da Câmara Municipal ou em favor desta serão por conta da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
11.1 – As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, correrão por conta da 
dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica:  
 
01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara 
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria – Ficha n°. 13 
1.00.00 - Recursos Ordinários 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do presente contrato, o preço 
global de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais), sendo pagos em 12 (doze) 
parcelas mensais e iguais de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). 
 
12.2 – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, via Banco (autorização de débito em 
conta), através de ordem bancária ou cheque nominal em mãos, ou transferência bancária. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE 
 
13.1 – Os preços CONTRATADOS poderão ser reajustados caso haja atraso no pagamento por 
parte da CONTRATANTE, e após o inadimplemento os valores do CONTRATO serão corrigidos 
pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas. 
 
13.2 – Os preços serão fixos e irreajustáveis atendendo a legislação federal, pelo período de 12 
(doze) meses, após doze meses da apresentação da proposta será reajustado pela variação do 
IGPM neste período, e a cada doze meses será reajustado obedecendo aos mesmos critérios. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS NORMAS GERAIS 
 



 
 

14.1 – Integram este CONTRATO, para todos os fins e efeitos legais, além do que ficou 
expresso no instrumento da Inexigibilidade a proposta da CONTRATADA aceita pela 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Morada Nova de Minas, Estado de 
Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO. 
 
E por estarem justas e contratados, é o presente CONTRATO depois lido e achado conforme, 
assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, que também o assinaram.  
 
 

Morada Nova de Minas/MG, 15 de janeiro de 2021 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS – MG 
MUNIQUE PRISCILA DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE 

 
 
 

PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 
CNPJ: 01.626.400/0001-70 

Zenilton Barros Silva 
Diretor/Sócio Administrador 

CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
1 -............................................................................................... CPF:............ .................................... 
 
2 -............................................................................................... CPF:......................... ....................... 
 



 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021 
 
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS/MG 
 
PROMITENTE: PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA-EPP, com endereço na Rua 
Desembargador Eustáquio Peixoto, 105, Bairro São Diogo, CEP: 39.803-007, na cidade de Teófilo Otoni, 
Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 01.626.400/0001-70. 
 
Objetivo do Contrato: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade 
na organização e execução de serviços de contabilidade em geral, bem como de todos os necessários no 
conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações, em apoio 
administrativo na Gestão em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
– NBCASP. 
 
Data do Contrato: 15 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 
 
Valor Global do Contrato: R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara 
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria – Ficha n°. 13 
1.00.00 - Recursos Ordinários 
 
Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Morada Nova de 
Minas/MG, no prazo legal. 
 

 
Morada Nova de Minas/MG, 15 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Edsânia Etelvina Neta 
Presidente da CPL 

 

 


