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PROC.ADM 035/2018· PRECÃOPRESECIAL005/2018
CTR 075/2018

CONTRATOADM. DE"ASSESSORIA ESP.DECONTROLEINTERNO ESIGA" N° 075/2018
PROCESSOADMINISTRATIVON° 035/2018 PREGÃOPRESENCIALN° 005/2018

Contrato celebrado entre o Município de
IUIU/BA, através da Prefeitura Municipal,
localizada na Praça Abílio Pereira, nO 232,
Centro, IUIU/BA, CNPJ/MF nO 16.416.158-
0001/87, neste ato representado pelo Sr.
Reinaldo Barbosa de Góes prefeito municipal,
doravante denominado de CONTRATANTE, e a
empresa CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA
SILVA ME, inscrita no CNP]
29.073.281/0001-94, doravante denominado
apenas CONTRATADA, para Prestação de
Serviços de Assessoria e Consultoria ao
órgão de Controle Interno e SIGA.

cLÁUSULA pRIMEIRA - Do Objeto

1.1 - Constitui objeto deste Edital à Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria em Controle Interno e ao SIGA, in
loco com disponibilizaçãode 01 Bacharelem Contabilidadecom CRC-BA(com disponibilizaçãode 01
Bacharelem Contabilidadecom CRC-BAdurante 04 dias totalizando 30h semanais),para apoio das
açõesdo Controle Interno e ao SIGAda Prefeiturade IUIU/BA, pelo período de 09 (nove) meses
aproximadamente, conforme detalhamento constante no Cláusula Quinta - Item 5.2
Detalhamento de Execução, vinculado ao Processo Administrativo 035/2018 - Pregão
Presencial 005/2018.

1.2 - O prazo do contrato será até 31/12/2018 contados a partir da data de assinatura,
podendoser prorrogadoconformeartigo 57 da lei 8.666/93 e suasalterações.

cLÁUSULA SEGUNDA - Pa Vigência

2.1 O presente instrumento vigerá pelo período de 10/04/2018 à 31/12/2018. contados a
partir da data de sua assinatura,podendoser prorrogadoconforme artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRA TAPA obriga-se:

3.1 Iniciar a prestaçãodos serviçosimediatamenteapós a assinaturado Contrato e a expediçãoda
ORDEMDESERVIÇOS,observadaa data estabelecida.
3.2 Responsabilizar-sepelo fiel cumprimento dos serviços constantes na Cláusula Quinta deste
Contratovinculadoao Processo Administrativo 035/2018, Pregão Presencial nO005/2018;
3.3 Zelar para que sejam cumpridasas normas relativas à segurançae à prevençãode acidentes,
bem comoas normasinternasdo CONTRATANTE;
3.4 Relatarà CONTRATANTEtoda e qualquer irregularidadeobservadaem virtude da prestaçãodos
serviços; _ /f
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3.5 Prestartodos os esclarecimentosque forem solicitadospelo CONTRATANTE,cujas reclamações
se obrigam prontamentea atender;
3.6 Implantar, de forma adequada,a planificação,execuçãoe supervisãopermanentedos serviços,
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e
constante, mantendosempreem perfeita ordem, todas as dependênciasobjeto dos serviços;
3.7 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a
AdministraçãoPública;
3.8 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normasde segurançada contratante.
3.9 Utilizar, sob sua inteira responsabilidade,todos os equipamentos permanentesda contratante
necessários para realização dos serviços. Ficando desde já responsável pela guarda dos
equipamentos,bemcomoos danosjulgados como"mau uso".
3.10 Por meio do presente, a contratada se vincula ao instrumento contratual cumprindo todas as
cláusulas.

cLÁUSULA QUARTA - São Deveres da PREFEITURA:

4.1 Fiscalizara execuçãodo Contratoobjetivando a qualidadedesejada;
4.2 Dar ciência a CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execuçãodo Contratoe indicar os procedimentosnecessáriosao seu correto cumprimento;
4.3 Prestar as informaçõese os esclarecimentosatinentes ao objeto, que venham ser solicitados
pelaCONTRATADA;
4.4 Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidasno contrato;
4.5 Assegurar o livre acesso do profiSSionalda empresa contratada, quando devidamente
identificado,ao localem que deva executar suastarefas.
4.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, por meio do gestor do contrato, especialmentedesignado, nos termos do art. 67, da lei
nO8.666/1993, o qual anotará em planilhas próprias e específicas,as falhas e irregularidadespara
que sejamcorrigidas pelacontratadaou para aplicaçãode eventuaisglosasou penalidades.
4.7 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigaçõesassumidas
pela CONTRATADA,bem como sejam mantidas todas as condiçõesde habilitação e qualificação
exigidasna licitaçãoe/ou dispensae inexigibilidade;
4.8 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos
serviçose o atendimentodas exigênciascontratuais;
4.9 Responsabilizar-sepelas despesas com hospedagem e alimentação do Profissional da
CONTRATADAsempre que, e decorrênciada execuçãodos serviçostenha de deslocar-separa fora
da sededo Município.

cLÁUSULA QUINTA - Da Execução do Ob;eto:

5.1 Os serviçosobjeto do presenteCertame, serão prestados por 01 Contabilista com registro
no CRC-BA indicadopela Contratada, para prestaçãode serviçosde sua natureza in loco na Sede
da contratante durante 04 (quatro) dias úteis com carga horária mínimade 30h semanais,conforme
detalhamentoa seguir.
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5.2 Detalhamento da Execução.

5.2.1 - ÁREA DEATUAÇÃODO CONTABILISTA DA EMPRESACONTRATADA

OBJETO:Prestaçãode ServiçosTécnicos,tais como:
a) CONTROLEINTERNO- Assessoriae auxílio na fiscalizaçãodurante a execução financeira e
orçamentáriado municípiodo município; efetuar treinamentos e acompanhamentosconstantesdo
pessoalresponsávelpelo órgão de Controle Interno; orientar sobre as rotinas do Controle Interno
dentro dos Setoresda Administração; apoio ao pessoaldo órgão de controle para cumprimento
das legislações voltadas para regulamentação do órgão de controle em especial a Lei
Complementar 101/200 - Lei de ResponsabilidadeFiscal - LRF, Instruções Normativas dos
Tribunais de Contas e as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN; acompanhar as
metas e prioridades estabelecidas no planejamento orçamentário, dentre outras atividades
inerentesao controle interno e em especiala ResoluçãoTCMnO1120/2005;
b) ACOMPANHAMENTOAO SIGAWEB - acompanhamentodos lançamentosjunto ao SIGAWEB,
orientando e capacitando os profissionaisenvolvidos, em especial os Atos de Pessoal,Contábil,
Licitações,Dispensase Inexigibilidade,consumode combustívele outros;
DISPONIBIUDADE: a empresa deverá disponibilizar um Profissional durante 04 dias úteis
semanais,com carga horária mínimade 30h; os trabalhos serão realizadossomente em dias úteis
do calendário municipal, nas dependênciasdo PaçoMunicipal. Fica convencionadoque poderão
ocorrer visitas em caráter de urgênciassolicitadaspelo Chefedo Executivo;
EQUIPAMENTOS:a empresa devera disponibilizar ao Profissional indicado equipamentos
necessários para os serviços sem nenhum custo de aluguel à Prefeitura, os seguintes
equipamentos:Notebook;
LOCOMOCÃO:a despesacom locomoção,hospedageme alimentaçãodo profissionalfica a cargo
da empresacontratada.
Durante a execuçãodo contrato, caso o profissional necessite realizar viagens de interesse do
município, serão reembolsadosas despesasde Hospedageme alimentação, e, sendo a mesma
realizadaem veículo próprio será recompensadaatravés de fornecimento de combustível do tipo
"gasolina" na seguinte proporção: Automóvel 0,2 (dois décimos de litro) Lt/Km. A Prefeitura
poderáofertar locomoçãodo município.

cLÁUSULA SEXTA - Do Valor eForma de Pa.gamento:

6.10 valor global do presentecontrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta e cincomil reais), pagosda
seguinte forma: 01 (uma) parcela no valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) após o
Treinamento previsto no Termo de Referênciasno mês da assinaturado contrato; e 09 (nove)
parcelas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), iguais e sucessivas de abril à dezembro
de 2018, preço correspondenteao valor oferecido na PropostaRealinhadada Contratada inserida
no Pregão Presencial 005/2018, a qual é parte integrante do presenteContrato.

6.2 O pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e
Planejamento - SEFAPsendo efetuado a empresa contratada através de Depósito Eletrônico
Identificado atravésde AgênciaBancária,em conta específicada Contratada.
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6.3 Nenhum pagamento será efetuado a empresa contratada, na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:

6.4 Atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das
notas fiscais emitidas pela licitante vencedora;

6.5 O Município de IUIU/Ba pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas ou indenizaçõesdevidas pelo CONTRATADO,nos termos do Contrato.

cLÁUSULA SÉTIMA - Do Reajuste:

7.1 O reajuste ocorrerá somente após 12 (doze) meses da data de assinatura deste instrumento,
havendo prorrogação, cujo cálculo será aferido pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo)
nos doze mesesanteriores a assinatura do contrato.

cLÁUSULA OITAVA - Da Dotação Orçamentária:

8.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
discriminada, consignada no Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro do ano
2018, e nos anos seguintes pela dotação equivalente, havendo prorrogação.

Gabinete do Prefeito

01.02.2002/3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

cLÁUSULA NONA - Do Vínculo:

9.1 Fica definitivamente convencionado que em razão do presente Contrato, não existe nenhum
vínculo empregatício e/ou trabalhista entre a PREFEITURA e o preposto da CONTRA TAOA.

cLÁUSULA DÉCIMA - Da Fiscalização:

10.1 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Administração, Finançase Planejamento, através do servidor, Dilson Pereira Montalvão Júnior,
designado para acompanhare fiscalizar a execuçãodeste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO - Da Multa:

11.1 Fica pactuada a multa de 2% (dois por cento) do valor total deste Contrato, para a parte que
infringir quaisquer cláusulasdo presente instrumento.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Rescisão:

12.1 A PREFEITURA poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo unilateral, nas
hipóteses previstas nos artigos 77, 78, 79 e seus Incisos, da Lei 8.666/93, sem que caiba a
CONTRA TAOA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se
demonstraram cabíveisem processoadministrativo reçularnentajj,__ ...,..-

,
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12.2 Atnfração de quaisquer das dáusulas, enseja à parte prejudicada a facuklade de rescindir opresente contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das InformilCÓ5:

13.1 Além da prestação de todos os serviços inerentes à consecução do objetivo contratual, obriga
se a CONTRA TADA, a prestar à PREFEITURA todas as informações pertinentes ao andamento
dos serviços, antes, durante e após o desenvolvimento dos trabalhos correspondentes.

13.2 Este instrumento contratual é proveniente do Processo Administrativo nO 035/2018 _
Pregão Presencial nO005/2018, o qual é patê integrante independe de transcrição;

13.3 Este instrumento contrato é regido peta Lei 8.666/93 e suas alterações, a fim de dirimirdúvidas nos casos omissos.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro:

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de CARINHANHA(BA) para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes
do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ouvenha ser.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Publicação:

15.1 Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa
Oficial do Município, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei nO8.666/93.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam o presen C trato em O
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N0 075/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de
Assessoria e Consultoria em Controle Interno e ao SIGA, com quinze cláusulas, celebrado com a
seguinte Pessoa Jurídica: CARLOSALBERTO GRAMACHO DA SILVA - ME, inscrita no
CNPJ 29.073.281/0001-94,Valor Global R$ 50.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais). Objeto:
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e
Consultoria em Controle Interno e ao SIGA, in loco com disponibilização de 01 Bacharel em
Contabilidade com CRC-BA(com disponibilização de 01 Bacharel em Contabilidade com CRC-BA
durante 04 dias totalizando 30h semanais), para apoio das ações do Controle Interno e ao SIGA
da Prefeitura de IUIU/BA, pelo período de 09 (nove) meses aproximadamente. Data Contrato:
10/04/2018- Vigência: 10/04/2018 a 31/12/2018 Dotações Orçamentárias:
01.02.2003/3.3.90.35. Origem do Contrato: Processo Adm. 035/2018 - Pregão Presencial
005/2018. Assinaturas: pelo Contratado: Carlos Alberto Gramacho da Silva; pela Contratante
Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.
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QUINTA-FEIRA· 10 DEMAIO DE2018
ANOVI I N 2 698

nIARIoOFICIAL no MUNIcíPIO

Leia-se: Dotações Orçamentárias: 01.02.2002/3.3.90.35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIUlBA - EXTRATO CONTRATO N° 075/2018. Em cumprimento às
disposiçõesdo ParágrafoÚnico, do art. 61, da lei 8.666/93, torna-se público a síntese do ContratoAdm.
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Assessoria e Consultaria em
Controle Internoe ao SIGA, com quinzecláusulas,celebradocom a seguintePessoa Jurídica: CARLOS
ALBERTO GRAMACHO DA SilVA - ME, inscrita no CNPJ 29.073.281/0001-94,Valor Global R$
50.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
Técnicos Especializados em Assessoria e Consultaria em Controle Interno e ao SIGA, in loco com
disponibilizaçãode 01 Bacharelem Contabilidadecom CRC-BA (com disponibilizaçãode 01 Bacharelem
Contabilidadecom CRC-BAdurante 04 dias totalizando30h semanais),para apoio das ações do Controle
Interno e ao SIGA da Prefeitura de IUIU/BA, pelo período de 09 (nove) meses aproximadamente. Data
Contrato: 10/04/2018- Vigência: 10/04/2018 a 31/12/2018 Dotações Orçamentárias:
01.02.2003/3.3.90.35.Origem do Contrato: Processo Adm. 035/2018 - Pregão Presencial 005/2018.
Assinaturas: pelo Contratado:Carlos Alberto Gramacho da Silva; pela ContratanteReinaldo Barbosa de
Góes, PrefeitoMunicipal.
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