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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBIL N°. 002/2017. 
Processo Adm. 00212017 	 - 	 Inexigibilidade 0112017 

Termo de Contrato de prestação de serviço que entre si 

fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IUIU/BA - Praça Abilio Pereira, 232 Centro - IUJU - 
Ba, inscrita no CNPJ sob N°. 16.416.158/0001-87 neste 

ato representada pelo SR. REINALDO BARBOSA DE 
GOES - Prefeito, portador do RG 049.234.403-

07 SSP/BA E CPF.: 608.929.435-72 e do outro lado 
a SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA JC - 97159916 - 

CNPJ - 14.853.664/0001-08, com sede à Rua Barão de 

Caetité, No. 393, 10. andar - Cidade de Caetité - 
Estado da Bahia, neste ato representada por um dos 
seus Diretores, doravante denominados simplesmente 
de CONTRATANTE e CONTRATADA, para execução de 
serviços técnicos contábeis de acordo com as Cláusulas 

e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OB3ETO - Este contrato tem por finalidade a realização por 
parte da SILVEIRA NEVES, prestar os seguintes serviços: Contabilidade Geral da Receita e 
Despesa do exercício de 2017, elaboração computadorizada dos balancetes mensais, 

atendimento às notificações mensais, Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO, 
PPA, Orçamento Programa para o exercício de 2018 e elaboração das prestações de 

Contas para TCM do Exercício de 2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO - Os serviços 
aludidos na Cláusula anterior serão executados dentro dos prazos estabelecidos em Lei, 

quando for o caso ou nas datas especificadas. Este contrato tem início na data da 
assinatura, com duração até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, até o hmite de 60 (sessenta) meses, observadas as disposições do 

inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. 	- 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA - 

O preço global dos serviços será de 195M00,00 (Cento e noventa e cinco mil reais) 
sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pago mensalmente sendo o mês de dezembro a ser 

pago em valor dobrado, a título de encerramento de exercício contábil e financeiro e 
elaboração de Balanço. 

Parágrafo Único - O valor do contrato estabelecido nesta cláusula será classificado 
como adiante especifica: 60% corresponde à prestação de serviços e será classificado 

como pessoal no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e 40% correspondente a material 
de consumo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RELAÇÂO JURÍDICA DO CONTRATADO: A prestação dos 
serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem exclusividade de 

colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. 

Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a 

utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 
empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 

para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com a 
execução dos serviços contábeis, objeto do presente Contrato, na importância prevista na 

Cláusula anterior correrá à Conta da: 
Unidade Orçamentária - 01.09 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇÂS E INF. E 

PLANEJAMENTO - Atividade: 2038 - Manutenção dos serviços de GESTÃO DAS AÇÕES DA 
SAFIP - Elemento - 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Temeiros- Pessoa Jurídica. 

Parágrafo Único - ( Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo 
obrigado a fazer prever, nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o 
tempo de duração deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui 

estabelecidas. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO - Correrão por conta da 
PREFEITURA as despesas com combustível e hospedagem do pessoal da SILVEIRA NEVES 

quando a serviço da PREFEITUR4) 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES - Salvo ocorrência de força maior, 

plenamente justificável na forma do CCB, o não cumprimento de qualquer das cláusulas 
deste contrato, importará para a parte faltosa, no pagamento de multa de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados na Cláusula 

Terceira serão reajustados na mesma proporção e índice da inflação utilizado pelo 
Governo Federal na atualização de suas obrigações, garantido sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do contrato, nos termos e normas gerais da Lei Federal No. 

8.666/93 de Licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - A execução do presente 

contrato será avaliada pelos árgãos competentes do CONTRATANTE, mediante 
procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao 

controle e avaliação dos serviços prestados. 

Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento 
e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados pelos servidores do CONTRATANTE designados para tal fim. 

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo 
direito de desa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O presente contrato é celebrado com inexigibilidade de licitação 
de acordo com o que estabelece o art. 25, Inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 de 
21.06.93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão 

do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem 
como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos, 
sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Sétimt7 
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Parágrafo Unico - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE 

em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos 

administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será 

afixado no mural da Prefeítura Municipal, bem como no D.O.M. (Diário Oficial do 

Município) por meio eletrônico, no prazo de 20 dias, contados da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO - O presente contrato reger-se-á 
pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á subsidiariamente as leis 

especiais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - As partes contratantes êlegem o Fórum 

da Comarca da CAmNHANHNBA, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 

duas vias datilografadas nos claros, todas de igual forma e te contratØè e contratada, 

na presença de duas testemunhas a tudo presentes. 	 / 

JUJU (BÁ) 06 de Janeiro de 2017. 

o 	
Reinaldo Barbosa 

de Góes Municipal de IUIU 

SILVEIRA NEVES 
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