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CONTRATO Nº 003/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 

CARTA CONVITE Nº 02/2017 
                                                                                          
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE 
OURICURI, E DO OUTRO KM 
SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS 
LTDA, NA ESTABELECIDA A SEGUIR, 
CONFORME CARTA CONVITE Nº 
002/2017. 
 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, Órgão do 
Poder Legislativo deste Município, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº. 
11.469.699/0001-50, com sede na Rua Professora Camélia Cardoso Jacques, Nº 220, centro, na 
cidade de Ouricuri, Pernambuco, neste ato representado por sua presidenta a Sra. Adelucia Clea 
Feitosa Delmondes, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.224.304-05, residente e 
domiciliado nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à empresa KM 
SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da 
Pedreira, nº 40, São José, na cidade de Petrolina/PE, neste ato representado por Kleber Macedo 
Leite, inscrito no CPF/MF sob o nº 509.402.604-68, residente e domiciliado na cidade de 
Petrolina/PE, de ora em diante denominado CONTRATADA, tendo em vista a contratação, 
considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, a Lei Complementar 
123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, bem como em razão do 
resultado do processo de licitação, na modalidade Carta Convite, tombado sob o n° 002/2017, e 
tendo em vista a homologação em 02/05/2017 do respectivo resultado, tem justo e acordado entre 
si o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Convite nº 02/2017, observados os 
dispositivos da Lei nº 8.666/93 e Lei complementar 123/06.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 – O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços técnicos de Consultoria, 
Assessoria Administrativa e Gerencial nas áreas Contábil e Financeira da administração direta e 
indireta da Câmara municipal de Ouricuri com atualização de processos, rotinas e 
acompanhamento do processamento da execução orçamentaria, movimentação financeira, 
patrimonial e registros contábeis do poder Legislativo, em conformidade com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, incluindo a locação e manutenção de 
software para o sistema contábil, bem como orientação para uma gestão fiscal responsável. 
 
2.2 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
a) Prestar assessoria aos funcionários da Administração Direta e Indireta do Poder Legislativo para 

elaboração dos demonstrativos exigidos pelas resoluções do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco;  
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b) Classificar as despesas por esfera orçamentária (institucional, funcional, programática e natureza 

de despesa);  

 

c) Análise, conferência e emissão do diário; 

 

d) Análise, conferência e emissão do razão; 

 

e) Processar e conferir decretos referentes a créditos adicionais suplementares e especiais; 

 

f) Análise, conferência dos boletins de Tesouraria; 

 

g) Análise, conferência das conciliações bancárias; 

 

h) Análise, conferência e emissão dos relatórios contábeis e de execução orçamentaria; 

 

i) Efetuar procedimentos contábeis, de acordo com a legislação pertinente; 

 

j) Emissão de relatórios gerenciais; 

 

k) Elaborar e analisar Relatório de Gestão Fiscal – RGF em consonância com Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 

l) Elaborar Prestação de Contas Anual; 

 

m) Orientação e análise dos recolhimentos das contribuições previdenciárias aos regimes de 

previdências (RGPS e RPPS); 

 

n) Orientação, análise e conferência das retenções de tributos na fonte, quando do pagamento de 

despesas aos credores; 

 

o) Elaboração, tabulação e preenchimento dos dados para prestação de contas ao Tesouro 

Nacional e ao Governo do Estado, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 e regulamentação 

específica; 

 

p) Apoio contábil para elaboração das demonstrações que serão feitas em audiências públicas; 

 

q) Executar rotinas contábeis de acordo com as normas vigentes; 

 
r) Fornecer em perfeito estado os sistemas necessários para a execução das rotinas contábeis; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DAS CONDIÇÕES 
 
3.1 –  O prazo para a prestação dos serviços - vigência do contrato - será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado ou rescindido, se assim for da 
vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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3.2 – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços em conformidade com as especificações 
descritas nos anexos desse Convite, bem como com a Proposta de Preço apresentada. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 – Pela prestação dos serviços especificados na Cláusula Segunda, o CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), perfazendo um valor global de R$ 
72.000,00 (setenta e dois mil reais). 
 
4.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a prestação dos serviços, 
comprovadamente realizados, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal, que será encaminhada ao órgão responsável juntamente 
com toda a documentação necessária a sua liquidação.  
 
4.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
CONTRATADA ou por emissão de cheque nominativo. 
 
4.4 - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
4.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à Tesouraria, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos atualizados: 
 

I – Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN);  
II – Certidão de Regularidade com o FGTS; 
III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; 
V – Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. 
 

4.7 - A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do Contrato, n° do Convite e n° da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA- DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 
contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora contratados, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
6.1 – As despesas decorrentes deste Convite serão atendidas mediante recursos próprios do Poder 
Legislativo Municipal de Ouricuri, constantes na seguinte rubrica: 

 
Unidade Orçamentária: 01.01 
Programa Atividade: 01.031.1000.1002.0000  
Elemento de Despesa:  33.90.39.00 
Ficha: 011 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 
 
7.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 1% (um por cento), do valor da 
fatura do mês anterior, pela inadimplência de qualquer obrigação contratual. 
 
7.2 – Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos inciso anterior: 1% (um por cento) do valor da 
fatura do mês anterior, para cada evento, até o limite de 10% (dez por cento). 
 
7.3 – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
7.4 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista. 
 
7.5 – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 
alusivas às multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou 
por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 – Responsabilizar-se pelos prejuízos que possam ser acarretados à CONTRATANTE pelo não 
cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora convencionadas. 
 
8.2 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas, 
impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 
 
8.3 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execução dos serviços, objeto 
deste certame. 
 
8.4 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 
 
8.5 – Emitir Nota Fiscal referente ao objeto deste certame, durante o mês de referência, para fins 
de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 
 
8.6 – Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência 
de qualquer impedimento do objeto deste certame. 
 
8.7 – Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações 
trabalhistas. 
 
8.8 – Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas 
e condições previstas no Edital do Convite n° 02/2017 e anexos, inclusive com as prescrições do 
Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas 
consequências de sua inobservância total ou parcial. 
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8.9 – A CONTRATADA deverá ter profissionais especializados na área de atuação, com consultores 
do seu próprio quadro técnico ou especialistas contratados, para executarem os serviços sob sua 
responsabilidade técnica. 
 
8.10 – Disponibilizar consultoria/assistência técnica via telefone, fax, e-mail e visitas “in loco”, com 
periodicidade mensal. Em cada visita técnica, a CONTRATADA deverá trazer, obrigatoriamente, um 
contador e/ou técnico contábil. Além da visita mensal, enviar um contador e/ou técnico contábil 
sempre que for solicitado por esta Câmara Municipal. 
 
8.11 – Cumprir a legislação trabalhista, convenções coletivas e/ou acordos de trabalho da categoria 
e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relacionadas ao pessoal envolvido na 
execução do objeto. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 – Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais 
inclusive permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da contratada às 
dependências da CONTRATANTE. 
 
9.2 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no Cláusula Quarta 
deste Contrato. 
 
9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais. 
 
9.4 – Ressarcir as despesas com passagens, alimentação e hospedagem dos profissionais da 
CONTRATADA quando houver necessidade de diligenciar interesses da CONTRATANTE, em cidades 
diversas dos domicílios da CONTRATANTE e da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as 
hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua 
denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, 
da Lei supra referida. 
 
10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, 
nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
 
10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer 
das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com 
prova de recebimento, e ainda: 
 

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, 
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou 
indenização; 
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b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial 
ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 
b.1. - Falência ou liquidação da CONTRATADA; 
b.2. – Recuperação Judicial ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou 
ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 
b.3. - Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou financeira, ou, ainda, má fé 
da CONTRATADA; 
b.4. - A CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

 
10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde 
que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que 
tornem impossível a execução do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1 – Além da cobrança das multas previstas na Cláusula Sétima, poderá, ainda, o(a) 
CONTRATADO(A), sofrer as seguintes sanções: 
 
    I – Advertência por escrito; 

II – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
o Município de Santa Maria da Boa Vista, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
III – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
11.2 – As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas ao licitante que, 
em razão de contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, tenham sofrido 
condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou 
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude dos atos 
ilícitos praticados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
12.1 – A licitante que vier a ser CONTRATADA NÃO poderá subcontratar com terceiros, o objeto 
desta Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, 
no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e 
condições contratuais, o pagamento de forma proporcional a prestação dos serviços. 
 
13.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos 
os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
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13.3 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, 
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 
 
13.4 – A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo 
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de 
trabalho. 
 
13.5 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do contrato.  
 
13.6 – O objeto deste contrato poderá ser acrescido ou diminuído, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial contratado, conforme estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, refletindo-se este percentual no valor global do contrato, ficando a 
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os eventuais acréscimos ou 
supressões. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, como competente 
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando 
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure. 
 
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor 
e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente para os seus legais efeitos. 
 
Ouricuri (PE), 03 de maio de 2017. 
 
 

__________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE 
ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES 

PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE 
CONTRATANTE 

 
 

_________________________________________________ 
KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA  

KLEBER MACEDO LEITE 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. _____________________________  
CPF: 
 
2. _____________________________ 
CPF:      


