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CONTRATO Nº 109/2019 
PROCESSO Nº 0640/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019 
 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, 
com sede à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 
servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, residente e 
domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste 
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa WSIMON 
ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
09.261.527/0001-44, com sede na Travessa Augusto Schwambach, nº 119, sala 01, térreo,  
centro, Domingos Martins/ES, cep: 29.260-000, telefone: (27)3268-2271 e 99989-6223, 
endereço eletrônico: wsimon.wsimon@gmail.com, neste ato representada por WANTUIL 
CARLOS SIMON, brasileiro, casado, contador, portador do CPF n.º 031.945.437-17 e RG n.º 
1.184.053 SPTC/ES, residente na Travessa Augusto Schwambach, nº 119, aptº 201,  centro, 
Domingos Martins/ES, cep: 29.260-000, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), 
resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE 
PÚBLICA, conforme normas e especificações do processo licitatório nº 047/2019 na 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço unitário. 
 
02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem 
emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
2.2.1. Como condição para realização do pagamento a contratada deverá emitir NFe (Nota 
Fiscal eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho. 
2.2.2. Apresentar declaração informando que todos possuem CTPS devidamente assinada, 
juntamente com relação dos funcionários vinculados ao contrato, com comprovação de 
recolhimento dos encargos, como GFIP e/ou SEFIP. 
2.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
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2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 
no Banco por ele indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto 
licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do 
funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 
2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 
2.7. Demais condições de pagamento constam no termo de referência. 
 
03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante será o Sr. Leonardo Salles de Castro, matricula nº 303619, Edna 
Maria de Mello Nunes, matrícula nº 303012, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete 
do Prefeito. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora 
devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
 
04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 
060001.0412300062.021.33903900000 – Ficha 063, 060001.0412900332.025.33903900000 – 
Ficha 078, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa. 
 
05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1.  As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 
5.2. O contrato vigerá por 12 (doze) meses contados a partir do dia da publicação resumida 
de seu instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a 
Lei 8.666/93. 
5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante 
justificativa aprovada pela autoridade superior.  
 
06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais 
assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520/2002 quais sejam: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa:  
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a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou 
rescisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega; 
d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitantes, limitado a 15%, 
pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 
M = 0,01 x C x D 
Onde: 
M = Valor da Multa, 
C = Valor do contrato 
D = Número de dias de atraso 
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da 
convocação; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 
efetuar o pagamento. 
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em 
caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 
6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 
conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na 
aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
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07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 
e 79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for 
o caso. 
 
08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 
instrumento; 
8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato; 
8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas 
suas cláusulas na íntegra. 
8.2. Constituem obrigações do contratado: 
8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação 
que procedeu ao contrato; 
8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 
qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando 
ciência ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou 
prepostos ao Contratante, ou a terceiros. 
8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros 
não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade. 
8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que procedeu ao contrato. 
8.2.7. Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da autorização de 
fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento; 
8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos 
técnicos que integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas 
existentes. 
8.3. Demais responsabilidades constam no termo de referência. 
 
09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos 
seus objetivos; 
9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
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9.1.2. Por acordo entre as partes: 
9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, sem a correspondente execução dos serviços; 
9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato. 
9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes 
para mais ou para menos conforme o caso; 
9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do 
Contratado, o Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro 
inicial. 
 
10) CLÁUSULA DÉCIMA – CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO: 
10.1. Deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sob 
pena de rescisão unilateral. 
10.1.1. O prazo para assinatura do contrato é de 07 (sete) dias, contados da data de 
comunicação/envio do mesmo à empresa. 
10.1.2. O prazo para entrega da garantia é de 07 (sete) dias, contados a partir da entrega do 
contrato assinado, sob pena de rescisão unilateral. 
10.2.  A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) seguro garantia; 
c) carta de fiança bancária; 
10.2.1. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um 
banco localizado no Brasil. 
10.2.1.1. No caso de garantia na modalidade fiança bancária, deverá constar expressamente 
renúncia dos fiadores aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 
10.2.2. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da 
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país, e em nome da 
Prefeitura Municipal de Iúna. 
10.2.3. No caso de opção pelo título da dívida pública, estes deverão estar acompanhados de 
laudo de avaliação do Banco Central do Brasil, no qual este informará sobre a exequibilidade, 
valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 
10.2.4. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá efetuar o depósito na 
Conta Corrente nº XXXXX, Agência XXX, Banco XXXX, a ser aberta especificamente para este 
fim, mediante solicitação ao Setor de Contrato, e ainda, apresentar o comprovante, o qual 
será confirmado pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Iúna. 
10.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
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a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração ao contratado; 
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo 
contratado. 
10.4. A garantia corresponderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando a 
administração autorizada a executá-la para cobrir as modalidades asseguradas no item 10.3 e 
inclusive em caso de rescisão, de responsabilidade do licitante vencedor. 
10.5. A execução da garantia em razão de multa sancionatória não inviabiliza a aplicação desta 
em valor superior ao da garantia prestada. 
10.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 
obrigação ou penalidade, a contratada deverá proceder à respectiva reposição ou prestar 
nova garantia no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da dedução. 
10.7. A não apresentação da garantia no prazo fixado para assinatura do contrato acarretará 
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento). 
10.8. Será considerada extinta a garantia: 
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração e/ou 
termo de recebimento definitivo da obra, declarando que o contratado cumpriu todas as 
cláusulas do contrato. 
b) com a extinção do contrato. 
10.9. A vigência da garantia ofertada deverá abranger toda a vigência do contrato. 
10.10. A prorrogação da vigência do contrato, obriga a contratada a prorrogar a vigência da 
garantia inicialmente ofertada ou prestar nova garantia, observando que: 
a) o valor corresponderá sempre a 5% do valor total contratual, ou seja, valor inicial mais os 
termos aditivos formalizados; 
b) a nova vigência deverá abranger toda a vigência do contrato e a garantia deverá ser 
apresentada para assinatura do termo aditivo. 
 
11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 
contrato. 
11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra 
relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 
durante o período do Contrato. 
11.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se 
cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a 
despesa por conta do contratante. 
11.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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11.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas 
disposições vinculam ambas as partes. 
 
12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
12.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações 
oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 
I – Anexo 1 – Termo de Referência; 
II – Anexo 2 – Preços contratados. 
 
Iúna/ES, 25 de setembro de 2019. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal           
 
 
WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME 
Wantuil Carlos Simon / ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria 
e consultoria em contabilidade pública, de acordo com as novas normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo conselho federal de contabilidade. 
 
2 - DA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS: 
 
2.1. ÁREA CONTÁBIL: 
 
2.1.1. Assessoria, consultoria Contábil e orientação técnica, com foco nas Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; 
 
2.1.2. Assessoria, consultoria e orientação técnica na interpretação dos fatos contábeis 
ocorridos no município, para a correta classificação dos registros contábeis; 
 
2.1.3. Assessoria, consultoria e orientação técnica para a correta interpretação dos fatos 
contábeis no que tange a aplicação dos recursos da educação, bem como consultoria na 
elaboração da prestação de contas ao Conselho Municipal de Educação; 
 
2.1.4. Assessoria, consultoria e orientação técnica para a correta interpretação dos fatos 
contábeis no que tange a aplicação dos recursos da Saúde, bem como consultoria na 
elaboração da prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde; 
e. Assessoria, consultoria e orientação técnica ao gestor para o cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas na LDO; 
 
2.1.5. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração de projeções de gasto com 
pessoal objetivando o cumprimento dos limites máximo de gasto com pessoal estabelecidos 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 
 
2.1.6. Assessoria, consultoria e orientação técnica aos responsáveis pela análise de prestação 
de contas de entidades subvencionadas pelo município, no que tange aos aspectos contábeis; 
 
2.1.7. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração da LRFWeb TCEES bimestral 
(Relatório Resumido da Execução Orçamentária) e quadrimestral ou semestral (Relatórios de 
Gestão Fiscal); 
 
2.1.8. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração dos quadros da LRF bimestral 
(Relatório Resumido da Execução Orçamentária) e quadrimestral ou semestral (Relatórios de 
Gestão Fiscal) para publicação; 
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2.1.9. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração dos demonstrativos do 
SICONFI bimestral e quadrimestral e Anual; 
 
2.1.10. Assessoria, consultoria e orientação técnica no envio e transmissão de dados de 
abertura e remessa mensal da prestação de contas da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, 
de acordo com a Instrução Normativa nº. 039/2016 do TCEES; 
 
2.1.11. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração do SIOPS bimestral; 
 
2.1.12. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração do SIOPE bimestral; 
 
2.1.13. Assessoria, consultoria e orientação técnica à contabilidade geral na elaboração da 
PCA (Prestação de Contas Anual). 
 
2.2. ÁREA DE PLANEJAMENTO: 
 
2.2.1. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração e alteração da LDO; 
 
2.2.2. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração e alteração da LOA; 
 
2.2.3. Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração e alteração da PPA; 
 
3 – DO PRAZO/CONTRATAÇÃO: 
3.1. A forma de contratação será através da Modalidade Pregão Presencial, com validade para 
o período de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, mediante prévia 
autorização. 
 
4 - OBJETIVOS/JUSTIFICATIVA: 
4.1. A Prefeitura Municipal de Iúna–ES, buscando realizar uma gestão eficaz, transparente e 
participativa, com foco na melhoria dos serviços dispostos ao cidadão, identificou a 
necessidade de instrumentalizar os agentes públicos desta Secretaria para superar os desafios 
que lhe são apresentados, por meio da atualização e do aperfeiçoamento, proporcionando-
lhes o apoio, orientação e conhecimento necessário das ferramentas e técnicas específicas de 
planejamento e execução das atividades relacionadas ao setor contábil e de planejamento da 
Prefeitura. 
 
4.2. É de conhecimento de todos, que contabilidade pública está passando por um processo 
de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (IPSAS), 
determinadas pelo TCEES – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através da 
Resolução n. 242/2012 e 247/2012, cumprindo as normas impostas pela Portaria 
Interministerial STN/SOF n. 163/2001, adequando a contabilidade à transparência das ações 
públicas e atendendo as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, exigindo cada vez mais 
eficiência administrativa no setor público. Como se não bastasse, há a necessidade do setor 
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de contabilidade e tesouraria do município de se adequar ao novo plano de contas PCASP – 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, que sofreu significativas alterações impostas pelo 
TCEES – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
4.3. Esta nova contabilidade cria relatórios gerenciais e contábeis para melhor desempenho e 
controle da gestão pública, e os servidores lotados nos diversos setores e secretaria que geram 
as informações contábeis e os servidores que trabalham diretamente com os lançamentos 
destes fatos não estão aptos a desempenhar esta nova ordem contábil e adequar o setor às 
novas exigências legais, dada as constantes alterações na legislação e forma de prestação de 
contas, além de atender a demandas de prestação de contas a diversos órgão através do 
SIOPS, SIOPE, SICONFI, LRFWEB, CIDADES, STN, dentre outros. 
 
4.4. Neste aspecto, o Tribunal de Contas vem modernizando sistematicamente a forma de 
exigir as prestações de contas de seus jurisdicionados de forma ímpar, impondo cada vez mais 
agilidade dos entes públicos ao atendimento das novas exigências, conforme podemos 
destacar das constantes alterações editadas através da IN 034/2015, IN 040/2016, IN 
043/2017 e constantes alterações ocorridas no sistema “CidadES” do TCEES. 
 
4.5. Não obstante, o setor contábil do Município de Iúna possui várias Unidades Gestoras que 
devem ter suas movimentações mensais e de fechamento consolidadas ao balanço geral do 
Município, sobrecarregando de maneira excessiva as atividades diárias do contador municipal, 
além das demais prestações de contas exigidos (SIOPS, SIOPE, SICONFI, LRFWEB, CIDADES e 
STN). 
 
4.6. A promoção de melhorias no desempenho das atividades na administração pública tem 
por finalidade aumentar a economicidade, agilidade, qualidade e transparência, sempre 
focando na modernização dos processos que integram todo o ciclo de gestão de serviços, 
exigindo dos agentes públicos, um acompanhamento eficiente e satisfatório no desempenho 
de suas atribuições. 
 
4.7. A contratação almejada objetiva propiciar ao setor contábil e de planejamento da 
Prefeitura, o apoio e orientação necessária ao entendimento sobre as alterações e as 
inovações impostas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 
relativo ao processo de convergência às normas nacionais, em consonância com as 
internacionais, e modificações impostas pelo TCEES, visando o encerramento do exercício em 
conformidade com as normas existentes. 
 
4.8. Neste sentido, apresentamos o Parecer Consulta nº. 0019/2018-1 do TCEES que possibilita 
que a contratação de serviços auxiliares e de apoio aos serviços contábeis sejam 
desempenhados por empresa de assessoria ou consultoria contábil, devidamente justificada 
e precedida de procedimento licitatório, conforme a seguir: 
 
Parecer Consulta TCEES nº 0019/2018-1 
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“Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da 
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divirjo do entendimento técnico e 
ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação: 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, 
em: 
 
IV.1. preliminarmente, CONHECER a presente consulta; 
 
IV.2. no mérito, RESPONDE-LA nos seguintes termos: 
 
A Lei Federal nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, alterada pela Lei Federal nº 13.429, de 31 de 
março de 2017, não se aplica à Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões 
do artigo 37, II e XXI, da Constituição Federal, devendo as entidades municipais da 
administração direta e indireta jurisdicionadas estruturar, mínima e suficientemente, um 
quadro de servidores públicos, remunerado adequadamente à realidade local, com o 
quantitativo de cargos efetivos necessários para o desempenho das atividades de natureza 
contábil, admitindo-se a possibilidade de a direção da unidade contábil responsável pelo 
planejamento, coordenação e supervisão ser exercida por servidor sem vínculo efetivo, desde 
que devidamente habilitado e em situação de regularidade perante o Conselho Regional de 
Contabilidade, exceto quando na unidade estiver lotado apenas um servidor efetivo, situação 
em que, necessariamente, o encargo deverá recair sobre ele. Tais exigências, contudo, não 
afastam a possibilidade de que as atividades auxiliares e de apoio aos serviços contábeis sejam 
desempenhadas por outros servidores, bem como por profissionais ou empresa de assessoria 
ou consultoria contábil, quando necessária e justificada, sobretudo quanto à avaliação de 
custo-benefício da decisão, desde que precedida de regular procedimento licitatório; e  
 
IV.3. ARQUIVAR o feito.” 
 
4.9. Por fim, cabe-nos ressaltar que os serviços a serem contratados e prestados, serão de 
orientação técnica, transmissão de conhecimento, experiência, vivência, atualização, 
qualificação e formação, para capacitar, auxiliar, servir, atender, tirar dúvidas, orientar, 
informar, discutir as possibilidades e os possíveis resultados da ação pública, não possuindo 
assim, nenhuma coincidência com as atividades fins desenvolvidas pelos servidores do 
município de Iúna, conforme previsto no Plano de Cargos e Salários do município. 
 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
5.1. Os serviços deverão ser executados por profissional devidamente habilitado, através de 
exposições de exemplos práticos, debates, estudos de casos, simulações de procedimentos 
contábeis, pareceres, relatórios, conhecimento e discussão acerca de decisões adotadas pelos 
órgãos de controle, devendo ainda, apresentar relatório de atividades desenvolvidas para 
análise e liquidação da despesa, de forme compatível com o objeto pretendido. 
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5.2. A fiscalização dos serviços não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
  
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
 
6.1.1. Executar os serviços, conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
6.1.2. Disponibilizar profissional técnico-especializado para atender a demanda do objeto 
requerido, até 02 (duas) vezes por semana no horário de funcionamento da Prefeitura 
Municipal de Iúna e sempre que requisitado, além de disponibilizar atendimento via telefone, 
fax, e-mail, acesso remoto ou outro meio que possa atender à demanda da Prefeitura. 
 
6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução; 
 
6.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, ao Órgão Público contratante ou a terceiros; 
 
6.1.5. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto, nos termos do artigo 111, da 
Lei Federal n° 8.666/1993. 
 
6.2. Assegurar à Contratante: 
 
6.2.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de 
cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 
mesmos sem limitações; 
 
6.2.2. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
6.2.3. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá; 
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6.2.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração; 
 
6.2.5. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
 
6.2.6. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
 
6.2.7. 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; 
 
6.2.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
6.2.9. 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 presente Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
 
6.2.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. A Contratante obriga-se a: 
 
7.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 
deste Termo de Referência; 
 
7.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
7.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
7.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
 
7.1.6. Zelar para que, durante toda a vigência do contrato, sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
8 - MEDIDAS ACAUTELADORAS: 
8.1. A Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, 
motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso 
de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação. 
 
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
9.1. O pagamento pela prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência será 
efetuado em 12 (doze) parcelas sucessivas e de igual valor, de acordo com a proposta a ser 
apresentada por ocasião da competente licitação; 
 
9.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de documentos fiscais hábeis, sem 
emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão 
encaminhados para processamento e pagamento no segundo dia útil após o recebimento 
definitivo do objeto licitado; 
 
9.3. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido; 
 
9.4. A Administração poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual; 
 
9.5. O documento Fiscal deverá ser emitido em moeda corrente do País; 
 
9.6. Junto ao documento fiscal, a Contratada deverá anexar as Certidões Negativas de 
adimplência junto aos órgãos Federal, Estadual, Municipal (domicílio sede da empresa), Caixa 
Econômica Federal (FGTS), Tribunal Superior do Trabalho (Trabalhista); 
 
9.6.1. Apresentar declaração informando que todos possuem CTPS devidamente assinada, 
juntamente com relação dos funcionários vinculados ao contrato, com comprovação de 
recolhimento dos encargos, como GFIP e/ou SEFIP; 
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9.7. Também deverá ser anexado ao documento fiscal o relatório descritivo dos serviços 
executados pela Contratada no mês de competência, no qual está sendo cobrado o 
pagamento. 
 
10 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
10.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73, da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
 
10.2. A execução das obrigações integrantes deste contrato será fiscalizada por este órgão 
público, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, objetivando garantir sua qualidade e 
conformidade com o objeto deste, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência. 
 
10.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar 
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no § 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
10.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for 
o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º, do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
10.6. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
10.7. Fica designada o servidor XXXXXXX para acompanhamento da execução do objeto do 
contrato. 
 
11 – DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
11.1. No ato da assinatura do contrato, a empresa contratada deverá comprovar 
conhecimento técnico do sistema informatizado utilizado pelo município, que é o da empresa 
E & L Produções de Software Ltda, o qual se dará através de avaliação técnica pela equipe da 
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Secretaria Municipal da Fazenda, certificando-se de que a contratada possui conhecimento de 
rotinas básicas de trabalho do sistema para que os trabalhos de assessoria, consultoria e 
orientação possam ser desenvolvidos com base na emissão de relatórios e orientação na 
inserção de dados necessários ao desempenho de suas atribuições. 
 
12 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso Da contratação 
será aquela prevista no contrato, item 06. 
 


