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CONTRATO N° 18040301 - SEAG QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, COM A
EMPRESA MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA., NAS
CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS:
O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°

10.462.497/0001-13, com sede à Rua Silva Jardim n° IN, bairro Centro, na cidade de Viçosa do Ceará, estado do
Ceará, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, neste ato representada pelo Sr. ADRIANO SILVA
DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, comerciante, Secretário de Administração Geral, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o n° 151.013.868-47 e RG sob o n°246481535 SSP/CE, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do
outro lado a empresa MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 14.775.649/0001-99,
com sede à Av. Santos Dumont, n° 2626, sala 803, bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, neste ato
representada pelo procurador Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF
sob o n° 383.479.033-87, RG sob o n°2086130-90 SSP/CE, CRC/CE sob o n° 10.072/P-2, ao fim assinado, doravante
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Concorrência n° 0I/2018-SEAG, em conformidade com o
que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Fundamenta-se este contrato na Concorrência n° 0I/20I8-SEAG, e na Lei n°8.666/93 e suas alterações posteriores
e na proposta de preços da Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, conforme especicação abaixo:
2.2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS:
2.2.1. Abertura da escrituração contábil - orçamentária, financeira e patrimonial;
2.2.2. Encaminhamenio da LOA ao TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em meio informatizado e de acordo
com o SIM;
2.2.3. Conferência dos saldos bancários e conciliação do exercício anterior;
2.2.4. Orientação para classificação orçamentária da receita e da despesa, em conformidade com a Lei Orçamentária e
com as normas vigentes;
2.2.5. Supervisão da escrituração de todos os atos e fatos relativos ao Orçamento e às variações patrimoniais desta
Unidade Gestora pelo método das partidas dobradas e em meio eletrônico;
2.2.6. Supervisão e orientação para conciliação das contas bancárias;
2.2.7. Elaboração dos balancetes desta Unidade Gestora de forma analítica e sintética;
2.2.8. Consolidação das informações de Licitação, Folha de Pagamento, Patrimônio e Contabilidade para geração do
SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS, regulamentado pelo Tribunal de Contas dos Municípios;
2.2.9. Orientação para organização de documentos mensais de receita e despesa para remessa à Câmara Municipal;
2.2.10. Orientações à Tesouraria para divulgação das informações relativa a liberação de créditos de recursos federais e
estaduais para notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais;
2.2.11. Elaboração e impressão do Livro Diário e Livro Razão;
2.2.12. Encadernação :10 Livro Diário e Livro Razão;
2.2.13. Elaboração dos Balanços anuais e Relatórios de Prestação de Contas desta Unidade Gestora - Contas de Gestão;
2.2.14. Elaboração do Balanço Anual Consolidado do Município e Relatórios - Contas de Governo;
2.2.15. Elaboração dos Balanços anuais e Relatórios de Prestação de Contas desta Unidade Gestora - Contas de Gestão;
2.2.16. Adequação do Balanço Geral do Município ao padrão SISTN;
2.2.17. Consolidação de dados de todos os balancetes das Unidades Gestoras diretas e indiretas e da Câmara, para
emissão de relatórios;
2.2.18. Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO;
2.2.19. Transmissão de dados do RREO via CEF;
2.2.20. Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal - RGF;
2.2.21. Transmissão de dados do RGF via CEF;
2.2.22. Elaboração de Mensagens e Projetos de Lei relativos a créditos adicionais;
2.2.23. Pesquisa da legislação Federal e Estadual, da STN. Receita Federal, FNDE, SUS, SUAS, Previdência Social etc.
e orientação para sua plicação pelo Município;
2.2.24. Elaboração de slides e orientação técnica nas Audiências públicas do RelatórÓsçe Gestão Fisa1;
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2.2.25. Acompanhamento da tramitaço das Prestações de Contas de Governo e de Gestão no TCE - TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO CEARA;
2.2.26. Elaboração de justificativas para o TCE, no que se refere aos serviços técnico-contábeis. relacionados às
Prestações de Contas Anuais de Governo e de Gestão.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato o valor global de
R$51.600,00 (Cinquenta e um mil e seiscentos reais).
ITEM 1
6

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. QUANT
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 1
MES
12
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.
1
1
VALOR GLOBAL

V. UNIT.

V. TOTAL

4.300,00

51.600,00

R$

51.600,00

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio
nas diligências de trabalho necessária ao bom desempenho da Equipe Técnica da contratada e todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei
n28.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e aconpanhar a execução dos serviços, e a execução do contrato, através de um Servidor ou Comissão
especialmente designada;
4.3. Comunicar à Coniratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando
nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
CLÁUSULA QUINTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos na Concorrência n°
0 1/201 8-SEAG, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
5.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
5.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados;
5.4. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços;
5.5. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.6. Responder perarte a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, mesmo no caso de ausência ou omissão da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A
responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas
contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais
vigentes;
5.7. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso
de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do
CONTRATO;
5.8. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
5.9. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os
tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, por eventuais autuações administrativas e/ou
judiciais uma vez qu a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará;
5. 10. Disponibilizar, ;i qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
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5.11. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
5.12. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente;
5.13. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
funcionários necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, obedecendo aos preceitos estabelecidos no
Termo de Referência e em sua proposta;
5.14. Manter os funcionários nos horários predeterminados pela Administração;
5.15. Utilizar funcionários habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade
com as normas e determinações em vigor;
5.16. Executar e acompanhar os serviços contábeis da entidade acima relacionada, com alto padrão de qualidade,
permanecendo o acompanhamento por parte da empresa contratada para dar orientação técnica, por meio de:
5.16.1. Prestadores de serviços da empresa contratada à disposição de cada Unidade Gestora;
5.16.2. Visitas técnicas regulares dos contadores responsáveis;
5.16.3. Atendimentos e visitas emergenciais, sempre que for necessário;
5.16.4. Resposta de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de comunicação disponíveis, como: e-mail,
telefone e "on-line";
5.16.5. Elaboração de justificativas técnicas, junto a processos administrativos de prestações de Contas de governo, de
gestão, além de tomada de contas especiais oriundos dos Tribunais de Contas;
5.17. A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a
seguir estabelecidas:
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos, Normas da ABNT e NBC - Normas Brasileiras
de Contabilidade;
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes
ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada
material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho;
d) Fornecer toda e qualquer documentação, produzidos durante a execução do objeto do Contrato, de forma
convencional e em meio magnético (CD Rom).

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
6.1. Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados até no período de 12 (doze) meses, tendo inicio a partir
do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações;
6.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma
físico-financeiro adapiado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará;
6.3.
Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria Contratante, até 10 (dez) dias antes da data do
término do prazo contratual;
6.4. Os atrasos ocasioiados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas e aceitos pela Prefeitura de Viçosa do Ceará, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA— DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
7.1.
O recebimenio dos serviços será feito por responsável técnico pela fiscalização dos serviços, constituída pela
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, para este fim;
7.2. O OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÁ RECEBIDO:
a) Provisoriamente, mês a mês, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes;
b) Definitivamente, ela equipe ou comissão técnica, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo,
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contado do último recebimento provisório, período este de
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da
Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
8.1. O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da emissão da ordem de serviços até o período de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores.
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CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, após os serviços serem
executados, conferidos e recebidos em até 30 (trinta) dias após a conclusão dos serviços;
9.2. Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Serviços e Recibo
correspondente, devidamente atestado o recebimento pelo responsável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FONTE DE RECURSOS

10.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob a
dotação orçamentária c, elemento de despesa abaixo relacionada:
Secretaria

Dotação Orçamentária

Elemento de Despesa

SEAG

0301 Núcleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo 04 122 0037
2.007 Funcionamento das Atividades da Administração Geral

3.3.90.39.00 Outros serv.
de terc. pessoajurídica

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

11.1. Os preços são Irmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da
proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tornando-se por base a
data da apresentação cIa proposta, com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro equivalente que
venha a substitui-lo, caso este seja extinto;
11.2. O Regime de execução será indireto em empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no
quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
conforme o disposto n'J § 1, art. 65, da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá
aplicar à Contratada, a seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa:
b.1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta em caso de recusa da licitante vencedora em assinar o
contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela Contratante;
b.2) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) Multa de 2% (dois; por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a
critério da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias;
b.4) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas "ex- officio" da Contratada, mediante subtração
a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Viçosa do
Ceará, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão Temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que a contratante promova a sua reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA—DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

14.1. A rescisão contratual poderá ser:
14.2. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVIII
do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
14.3. 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;
14.4. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
14.5. A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos 1 a IV,
ambos da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1. Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109-4 Lei n° 8666/93 e suas

alterações;
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15.2. Os i ecursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante lega
da recorrente dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará;
15.3. Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados à Comissão de Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Viçosa do Ceará, estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia
oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir
os efeitos legais.
Viçosa do Ceará/CE, 03 de abril de 2018.

CONTRATANTE
ADRIANO SILVA DOS SAN S ,
SECRE5IO DE ADMINIST AÇÃOERAL

CONTRATADA -

,1
ORES 'OCI DOS LTDA.
MD CONT
ILVA LIMA
MARCO NTO 10
OR

TESTEMUNHAS:

o3
4uii

Nome:
CPF.:

G

Çg tM .b L(cw
3,-

343OL(

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO:

/

Dr. Klerton Carneiro Loiola— OAB/CE 12.212
Procurador Geral do Município
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ORDEM DE SERVIÇO

Modalidade da Licitação
CONCORRÊNCIA

N° da Ordem de Serviço
01/2018 SEAG SEAG
-

-

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
N° da Licitação
CONCORRÊNCIA N° 01/2018

-

Data do Contrato
03 DE ABRIL DE 2018

SEAG

Contratada
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.
Endereço
Av. Santos Dumont, n° 2626, sala 803, bairro Aldeota, Fortaleza/Ce
N° do CNPJ
14.775.649/0001-99
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Valor Global
R$ 5 1 .60000 (Cinquenta e um mii e seiscentos reais).
Prazo de Execução
03 de abril de 2018 a 03 de abril de 2019

Validade da Proposta
60 (sessenta) dias

Viçosa do Ceará - Ce, 03 de abril de 2018.

CONTRATADA:

CONTR'E:
11

ADR1A!O SILVA DOS SANTO
SECRETÁRIØI)EADMINISTRAÇÃO

MD CONTARES ACI?yDOS LTDA.
MARCOS ANTOb DA SILJVA LIMA PROCURADOR-
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE torna público o
EXTRATO DO CONTRATO N° 18040301 - SEAQ decorrente da CONCORRÊNCIA n° 01/2018-SEAG:
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONTRATADA: MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES
VALOR GLOBAL: R$ 51.600,00 (CINQUENTA ' E UM MIL E SEISCENTOS REAIS)
ASSINA PELA CONTRATADA: MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA
ASSINA PELA CON FRATANTE: ADRIANO SILVA DOS SANTOS

VIÇOSA DO ARA - CE, 03 DE ABRIL DE 2018.

AD ANO SILVA DOS SANTOS
SECRET' 10 DE ADMINISTRAÇÃO G RAL

Rua José iqucira, n°396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL

Certificamos que o EXTRATO DO CONTRATO N° 18040301 - SEAG decorrente da CONCORRÊNCIA n° 01/2018SEAG cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, foi afixado no dia 03 de abril de 2018, no flanelógrafo desta
Prefeitüia, èonforme estabelece a legislação em vigor:

VIÇOSA DO ARA - CE, 03 DE ABRIL DE 2018.

AD ANO SILVA DOS SANTO
SECRET' 10 DE ADMINISTRAÇÃO ÇAL

Rua José Siqueira, n° 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará,

