
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vints e três (0210112023), de um lado a PREFEITURA

iruNlclPAL DE SOUTO SOARES, Pes§oa JuÍídica de Dirêito Público lntemo, com sede na Av. José

Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98, de agora em diantê

ãenirnináoa Cór,rfmilr,rre, reprssentada neste ato pelo seu Prefeito MuniciPal, Sr. ANDRÉ LUlz
SAMPAIO CARDOSO, brasileiro, portador do RG n.' 74ô013930/SSP-BA SSP/BA e CPF n.' 916.397.í95-
04, residênte e domiciliado na Rua Glóriâ sampaio, No 47, Centro, nesta Cidade, e do outro lado a empresa

cóNMAc sERvtços 6ANTABEIS, ÍREINAMENTS E DEsENvoLvlirENTo LTDA' SNPJ:

17.449.551/0001-30, Localizada na Alameda salvador, 1057, salvador shopping Business, Tone Europa,

sala 101, caminho das Arvorês, Salvador/BA, CÉP: 41.820.790, aqui rêpressntada p€lo sr ERONDINO

SANTOS SILVA JUNIOR, poÍtador do RG n' 0635696983 SSP/BA e CPF no 784.657.705-06, residente e

domicitiado na Rua Boa Vista,431, Casa, ltapuã, cEP: 41.62G580, Salvador/BA, doravante dênominada

GoNTRATADA, onde a @[aEIE, utilizando suas.Prerrogativas legais, com base no a1i9o 25, ,rc,so

ií@n. 1A i e n aaGi-iV-dijang e suas posteriores alterações, e ato de INEXIGIBILIDADE DE

uictfnÇno llo ooalzozapusSlN, resolvem e acordam na celebração do prêsente INSTRUMENTO

CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CN PJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: l0l Sl 3339 -Zt.sO I 2128

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERY'ÇOS QUE
ENIRE S' CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
souro soÁRES E A EMPRESA CONMAC SERV,ÇOS
CONIABE'S, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
LTDA.

CLÁUSuLA I - DO oBJETIVO E REGlilE DE EXECUçÃO: o presente contÍato destina-se a Prestação dos

Serviços dô Assessoria, consultoria e execuÉo orgamentária/contábil, junto às diversas sêcretarias do

MunicÍpio de Souto Soares/BA, com geraÉo de relatórios para atender as necessidades das seguintês

Unidades Gêstoras: PreÍeitura Municipal de Souto Soares, Fundo Municipal de Educação de Souto Soarês,

Fundo Municipal de saúde de souto soares, Fundo Municipal de AÉo §ocial de souto soares.

parágrafo primeiro - A CONTRATADA obriga-sê a prestaÍ serviço de Assessoria e Consultoria ao Município,

nos seguintes moldês:

a) concepÉo e implantagão de rotinas e pro@ssos para prêstaÉo dos serviços de exocuÉo orçamantária

e contábil, nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e comPonsaÉo' que pêrmita:

. Emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoantê às normas do conselho Federal de

Contabilidade:

o Registrar a execuçáo orçamentária, por meio de emissáo, liquidação e pagamento de empenhos de

despesa:

o Elaboração de balanços o balancetes paÍa atendimonto de êxigências legais e requisitos goronciais:

. Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas;

o Geração ds dsmonstrativos para êlaborâção dos Relatórios de Gestão Fiscal e Resumo dê Execuçáo

orçamentária, consoantê regulamentâçáo da Lei de Rêsponsabilidade e da secretaria do Tesouro

Nacionalç

SIOPE, SIOPS, SINCONFI
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b) OíentaÉo dos servidores dos departamentos de contabilidade, finanças, adminisbação e de pessoal para

procossamento da contabilidad6, Íolha de pagamento, execução do orçamento, compre€ndêndo as fases da

despesa pública dê: êmpenho, liqueidaÉo, pagamento, incorporaÉo patrimonial, processamento do

movimento bancário e outros.

c) ExecuÉo e acompanhamento dos serviços contábeis das entidades acima relacionades, com o padrão de

qualidade, permanecendo o acompanhamenlo por parte da empresa contratada para dar orientaÉo técnica,

por meio de:

. Prestadores de serviços da empresa contratada à disposição da Preíeitura Municipal e seus entes;

. Visitas técnicas regulares do contador responsável;

. Atendimentos e visitas emergenciais, sempre quê for necessário;

. Atendimento de servidores do MunicÍpio e seus entes na sede da empresa contratada, para orientaÉo
técnicas especiÍicas, produÉo de trabalhos espêciais, orientações, treinamenlos e consultorias;

. Resposta de consulüas por lelefone, diretas e por maio dos sistemâs dê comunicaÉo disponÍveis, como:

e-mail, telefone e on-linê.

. Elaboração de iustiÍicativas, deÍesas e recuísos iunto a processos administrativos de prestaÉes de

contas de govemo, de gestão, além de tomada de contas especiais oriundos do Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado da Bahia- TCM/BA, nos termos da proposta da contratada, parte integrante deste

contrato, na qual está regislrada todo detalhamento e metodologia dos servigos a serem execulados,

conforme Procssso da lnexigibilidade de Licitação N" 003/2023PMSSlN.

cúusulA ll - Do vALoR E coNDlcoEs DE PAGAMENTO: Para cumprimento do que trata a
cúusuLA l, a CoNTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global dê R$ 23{.000,00 (duzêntos ê
trlnta e quatÍo mll reals), rôÍêrente ao psrÍodo de Janeiro a Ogzembro de 2023, sendo que serão
distribuidas em 12 (doze) paÍcelas, os valores mensais a serem pagos ao Íinal de cada mês vencido, e em
paÍcela únicâ, no mês de dezembrolz3, o valor conespondente a Elaboração dos lnstrumentos de
Planejamento, conÍorme discriminado abaixo:

UNIOADE GESTORA VALOR MENSAL VALOR TOTAL (12 MESES)
PreÍeitura l\run. de Souto Soares R$ 6.000,00 R$ 72.000,00
Fundo Mun. de Saúde de Souto Soares Rs 4.000,00 R$ 48.000,00
Fundo Mun. de Educação de Souto Soares R$ 4.000,00 R$ 48.000,00
Fundo Mun. de Ação Social de Souto
Soares.

R$ 4.000,00 R$ 48.000,00

Elaboração dos lnstrumentos de
Planejamento: PPA, LOA, Balanço Anual e
LDO (Obs: Valor Global)

R$ í8.000,00 (a ser pago em
Dezembro/23, parcela única)

TOTAL GERAL R$ 18.000,00 R$ 234.000,00

Parágrafo Único - Na execuÉo deste Contrato, obedecendo o quanto estabelece os Arts. 1A, '19,20,21 da
Lei 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), as despesas relativas à pessoâl Íepresentam 600/o (sessenta por
cênto), e o restantê de 407o (quarenta poÍ cento), representam despesas de insumos, Portanto não
considerâdas para Íins de índices de pessoal.

l- O pâgamento a CONTRATADA referente aos serviços prestados descritos na CúUSULA PRIMEIRA,
será efetuado mensalmente, quando atestados pela Secretaria de Finanças, Setor de Compras da efetiva
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execugão dos serviços, em crédito na conta da contratada, ou por meio de ordem bancária ou qualquer
forma de crédito e pagamento admitido pela legislaçáo vigente.

ll - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades conaatuais ou legais, nem
implicará ne aceitação deÍinitiva da entrega dos serviços, tolal ou parcialmente.

lll - O CONTRATANTE poderá dêscontar dos pagamentos das faturas ou parcelas reíerenles às prestaçóes
de serviços, as importâncias que a qualquer título lhe sêjam devidas pela CONTRATADA em razão deste
contrato.

cúusul-A lll - ESPECIFICAçÔES TÉcNlcAs E DocuMENTos GoNTRATUAIS: As sspecificaçõôs
técnicas dos seryiços a serem execuüados, pela CONTFTATADA, são as contidas na proposta do contratado,
considerados como partes integrantes deste contrato, como se nêle êstivêssem transcritos, e que deverá
obedeceÍ íigorosamenle, competindo-lhe, também obseÍvar as normas e quaisquer outras que forem
recomendadas pela Secrêtaria de Finançâs do MunicÍpio.

CLÁUSULA lV - OBRIGAçÔES DA CONTRATADA: Sem prejuízo de outros encargos dêconentes da Lei,
constituam obrigações da CONTRATAOA, na execução sêrviços objêto deste contrato:

| - Os seÍviços contratados de acordo com as especificaçõês, preços e quantidades nas condições indicadas
na proposta apresentada, competindo-lhe Íornecer toda a mão-de-obra qualiÍicada para a realização dos
trabalhos, sendo obngatório o uso dos equipamentos exigidos pelas normas de segurança em vigor;

ll - Comunicar, por escrito, à Secretaria de Administração do Município, o horário para eventual trabalho
extraordinário, o horário de Íuncionamenlo de suas instalações ê, quando em vista de fato superveniônte
alterar este, comunicar com antecedência mínima de 24 (vintê e quatro) horas;

lll - Prestar serviços adequadas às necessidades dos serviços, fato relevante para composiçáo dos custos
para o Município, uma vez quê qualquer mudança de endereço, pode vir a tornar o conúato inexeqüível.

lV - Atendêr a todas as despesas decorÍentos de tÍansportê, asslstência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Lêis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como,
impostos, taxas e quaisquer outros encargos Íiscais, de oÍdem federal, estadual ou municipal, vigentes.

V - Acatar e facilitar a aÉo da ÍiscalizaÉo por partê da Secretaria de Finanças do Município, cumprindo as
exigências da mesma.

Vl - Supervisionar os serviços, Íicando responsável, perante o GONTRATAI{TE, Pela exatidão da rcalização
dos servigos e pelâ corÍeta observància das espêciÍicaç6es técflicas, conforme ordem de serviço.

Vll - Não utiliza r ests contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exsmplo de, empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas.

CúUSULA V - DA FISCALIZAçÃO: Os seÍvi9os ajustados pelo presente contrato serão íscalizados pelo

servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97, portador da Matricula de n.o 571,

para exercer a! atribuições dê Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo MuniciPal, conforme
'Decreto 

Municipal de;.. 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário OÍicial

do Município.

GLÁUSULA vl - DO PERIODO DE VIGENGIA: O presente contrato se inicia na dâta de sua as§inatura, e

fiílvI'' t
\

expira-se no dia 31 de dêzembro dê 2023
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GLÁUSULA vll - Do cRÉDlTo oRçAMENTÁRIO: As despesas deconentes da execução deste contrato
coneráo por conta da seguinte dotação:

arnidade Orçamenáia: 02.03.01 - Secretaria Municipal dê Finanças
Atividade: 20Og - Manut, dasÂÇ6ês da Sec. de Finanças
Elemênto: 3390.35.00 - Se'viços de Consuftori,a
Fonte: 1500

llnidade Orçamentária: 02.06.01 - Secrela/,ía Municipal de Açâo Social
Aalvldade: 2087 - ltlanul. das Á9óes da Secretarla lll. de Ação Soclal
Elemento: 3390.35.00 - Serviços de Consultorla
Fonte: 1500

llniclade Otçamentária: 02.U.02 - Fundo ,runicipal de Educação
Atiyiclade: 2062 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal dê Educação
Elemento: 3390.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte: 1500 - Educação 25Yo

llnldade Orçamentária: 02,05.02 - Fundo Munlclpal de Saúde.
Atlvtdade: 2158 - ManuL e Desenv.das Ações do Fundo MunlclPal da SaÚdê
Elemênto: 3390.35.00 - Seüiços dê Consultoia
Fonte: I 500 -Saúde 1 5%

cúusuLA vlll - oo víNculo EMPREGÁTlclo: Fica acordado entre as partes que este instrumento náo
gera nenhum ônus de natureza Trabalhista e/ou Previdenciária.

cúUsULA lx - DA RESCISÃo: O pÍesente contrato será rêscindido na oconência das hipótesês previstas
em especial nos AÍtigos 77 e 78, bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas posteriores
altêraçóês.

Parágrafo Único - O término do contrato será automaticamente enceÍÍedo quando expirado o prazo nele
estipulãdo, podêndo se[, ainda, a qualquer tempo formalizado o seu término através de celebraÉo do termo
de êncenamento, a que as partss CONTRATANTE§ daÍão mútua, plena, geral e inevogável quitaÉo de
lodos os direitos 6 obrigagõss conlratuais, salvo os que, por disposição de Lêi ou doste inslrumento,
vigorarem além da data do seu enoerÍamento.

CúUSULA x - DO REAJUSTE E ADITAMENTO: o presente contrato poderá ser reajustiado destê que
o@rÍa fator êconômim que afete o equilíbrio êconômico do mêsmo, sendo tal rêâjustê no limite do índicê
inflacionáío oficial, divulgado pelo Govemo Federal, mediante a celebraÉo de Termo Aditivo.

CúUSULA Xl - DA LEGISI-ÀçÃO: O presenle contrato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as partes se
sujeitam para resolugão dos casos êm quê este instrumento for omisso, aplicando as ponalidades previstas
nos Artigos 86 a 88, da mgncionada Lêi, quo as pârtês declaram tôr plêno conhecimento do têor.

CúUSULA XII - DAS PENALIDADES:

I - A CONTRATADA sujeitar-se.á, no caso de inadimplemento de sua obrigações, sem prejuízo de sanções

civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30'(trigésimo)
dia de alraso sobre o valor dos quantitativos entregues, que estiverem em atraso, segundo a cláusula cinco.

ll - O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facuttada a Administração
êfêtuar o respectivo desconto nâs faturas a sêrêm pagas a CONTRATADA.

CLÁUSULA Xlll - OO FORO: Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais duvidas dêconentes
da exêcução deste contrato.
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ESTADO DA BAHIA
PREFE]TURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente
contrato. E, por estarem iustos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor,
o Íepresentante da @IE{[âEIE e a @IEÀIAB, juntamente com as lestemunhas, abaixo e a tudo
pÍesentes, para que se produzam os efeitos legais.

Souro Soares - 84., 02 de Janeio de 2023-

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Ptêfêito Municipal
Conlratante

Testemunhas:

ERONDINO
co
Contatada

VA JUNIOR
TREN E DESENV. LTDA
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