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 TERMO DE CONTRATO 

- CONTRATO N° 007/2017 - 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE 
ALEGRE/ES E A EMPRESA MOREIRA 
ASSSESSORIA CONTÁBIL LTDA. 

 
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE, com sede na Av. Jeronimo Monteiro, 38, 2° 
piso, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 31.726.714/0001-05, neste ato 
representado por seu Presidente, Emerson Gomes Alves, brasileiro, solteiro, CI n° 
1087765 SSP/ES, CPF n° 020.078.047-60, residente e domiciliado na Rua Padre Júlio 
Billot, 82, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA, vencedora do Pregão 
Presencial n° 015/2017, com sede à Rua Eduardo Viana Moreira, 65, Alegre-ES, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.468.138/0001-69, neste ato representada por sua Sócia-
Gerente, Sra. Michelle Viana Moreira Tannure, brasileira, casada, contadora, portadora 
do CRC-ES n°013107/0-4, CPF n° 090.086.047-28 e da RG n° 1.103.019, residente na 
rua Eduardo Viana Moreira, nº 84, centro, Alegre-ES,  denominada CONTRATADA, 
ajustam o presente CONTRATO com fundamento na Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 
8.666/1993, em conformidade com o que disciplina o Processo n° 033/2017 e o Edital 
do Pregão Presencial n° 015/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Este Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL para atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Alegre/ES, especialmente na execução dos serviços abaixo: 

 Orientação e Acompanhamento no Fechamento de Balancetes Mensais, 
Fechamento do Balanço e Elaboração da Prestação de Contas Anual do 
Exercício: 

 Orientação e Acompanhamento na Elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

 Orientação e Acompanhamento do Funcionamento do sistema CIDADES-WEB, 
utilizado pelo TCEES, geração de arquivos de prestação de contas, prazos e 
layout; 

 Orientação e Acompanhamento no Envio Mensal de Arquivos DCTF e Anual de 
DOT; 

 Orientação e Acompanhamento aos Lançamentos de Receitas; 
 Orientação e Acompanhamento aos Lançamentos de Despesas; 
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 Orientações e acompanhamentos em pareceres a órgãos tomadores de contas, 

restritamente relativos à área contábil, em virtude de questionamentos, 
esclarecimentos ou para apresentação de documentos da CMA; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços discriminados na cláusula primeira deverão ser desenvolvidos dentro das 
exigências e normas legais pertinentes e resoluções do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
O presente contrato tem seu início em 01 de janeiro de 2018 e término em 31 de 
dezembro de 2019 podendo ser prorrogado de acordo com a conveniência desta 
Administração e o que estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E DO REAJUSTE 
 
O CONTRATANTE se propõe a pagar à CONTRATADA, a importância mensal de R$ 
5.300,00 (cinco mil e trezentos reais, o que representa o valor global e total de R$ 
63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais).   
 
Parágrafo primeiro 
O pagamento será efetuado mensalmente, em até 05 (cinco) dias úteis após a 
apresentação de nota fiscal. 
 
Parágrafo segundo 
O reajuste poderá ser efetuado, após 12 (doze) meses de vínculo contratual, em caso 
de prorrogação do contrato, tendo-se por base o IGP-M. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO VÍNCULO 
 
O presente contrato de prestação de serviços não gera quaisquer vínculos trabalhistas. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 Os recursos necessários a fazer as despesas deste contrato correrão por conta do 
orçamento da CMA-ES para o exercício de 2017: 0103100432.001 – 3390390000 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA 
CONTRATANTE 

 
A contratada deverá manter-se durante toda execução deste contrato e suas possíveis 
alterações, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas pelo contratante. 
 
Parágrafo único 
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 Constitui obrigação do contratante: pagar à contratada o preço estabelecido neste 
instrumento. 
  

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
execução do serviço contratado, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades 
legalmente previstas. 
  
Parágrafo primeiro 
 
Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I – o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II – o cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
III- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
IV- a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
V- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência das 
obrigações, fusão ou incorporação; 
VI- razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
VII- ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
IX- atraso dos pagamentos devidos pela administração decorrentes dos serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
Parágrafo segundo 
 
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente dentro dos autos do processo, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
Parágrafo terceiro 
 
A rescisão do contrato poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos descritos nesta 
cláusula, parágrafo primeiro, sem que caiba qualquer indenização à contratada. 
II – amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo administrativo 
em questão, desde que haja conveniência para a administração. 
III – judicial, nos termos da legislação. 
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CLÁUSULA DEZ - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Alegre-ES, como competente para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
  
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual 
teor com as testemunhas abaixo. 
 

Alegre-ES, 29 de Dezembro de 2017. 
 
 

Emerson Gomes Alves 
Presidente Câmara Municipal de Alegre – CONTRATANTE 

 
 
 
 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 

Ass.______________________________________Doc.________________________ 
 
 

Ass.______________________________________Doc.________________________ 


