
I---£I CONTRATO DE PRESTACAO DH SERVICOS N° 03/2021
ND0 PROCESSO N° 02/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 03/2021

Que  entre  si  fazem  de  urn  lado  como  CONTRATANTE  a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, e de
outro    lado   como    CONTRATADA   a   empresa   MARCOS
ANTONIO FEITOZA  DA COSTA-ME, por seu representante
abaixo assinado, mediante os termos e condic6es seguintes:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASC0 BONITO, ESTADO DO TOCANTINS,
inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  25.064.023/0001-90,  com  sede  na Prapa  Ulisses  Guimaraes,  n°
100, centro, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito o GILVAN BANDEIRA DA
SILVA, portador(a) da c6dula de identidade RG n.0 0001218361996  -SSP/MA e  inscrito(a) no
CPF/MF   n.°   008.811.201-09,   domiciliado(a)   seguinte   enderego:   Rua  Valter  Vanancio,   s/n,
Centro, da cidade de Carrasco Bonito/TO, doravante denominado de CONTRATANTE, no final
assinando,  e  do  outro  lado,  a Empresa MARCOS  ANTONI0  FEITOZA  DA  COSTA-MH,
firma mercantil individual, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 38.135.711/0001-46, com sede na Rua
Quintino   Bocaitiva,   n°   576,   centro,   na   cidade   de   Araguatins/TO,   representada   pelo   seu
proprietario o Senhor Marcos Antonio Feitoza da Costa, brasileiro, casado, contador, portador do
RG n°.  2.685.751-SSP/GO  e  CPF/MF  n°.  485.059.001-20,  residente  e  domiciliado na cidade de
Araguatins/TO no final assinando, doravante denominado de CONTRATADO, formalizam entre
si   o   presente   ajuste,   conforme  discriminado   na  clausula  primeira  deste   instrumento,   e   na
conformidade das clausulas e condic6es seguintes, independentemente de transcrigao e se regera
pela Lei Complementar n°  123/2006 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 e alterap6es e pelas
clausulas   e   condig6es   abaixo:   convencionam   entre   si,   pelo   presente   Contrato,   a   cumprir
expressamente as Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO 0BJET0

Constitui  objeto  do  presente  contrato  a consultoria contabil  pelo(a)  Contratado(a)  na execugao
dos seguintes servicos:

Elaborapao/confeccao  dos  balancetes  contabil,  financeiro,  orcamentario  e  patrimonial
mensal   desta   Prefeitura,   seus   6rgaos   e   Fundos   Municipais   dos   meses   de  janeiro/2021   a
dezembro/2021,  atrav6s  de  processamento  eletr6nico/computadorizado;  e  acompanhamento  do
tramite dos mesmos junto ao Tribunal de Contas do Estado;

Elaboragao  do  Balanco  Geral  e  Prestagao  de  Contas  Ordenador do  exercicio  2021  desta
Prefeitura, seus 6rgaos e Fundos Municipais;

Elaborapao  do  RGF  -  Relat6rio  de  Gestao Fiscal  desta Prefeitura,  seus 6rgaos  e  Fundos
Municipais;

-  Alimentapao/informapao  dos  dados  da  execucao  oreamenfaria  desta  Prefeitura,  seus
6rgaos e Fundos Municipais para os sistemas de prestagao de contas do Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins - SICAP CONTABIL.

Paragrafo  Unico:  O(a)  contratado(a)  obriga-se  a  executar  os  servieos  em  perfeita  harmonia  e
concordincia  com  as   normas   adotadas   da  Lei   Federal   n°.   8.666/93   de  21/06/1993   e   suas
posteriores alterac6es, e em especial observincia das clausulas contratuais.

CLAUSULA SF.GUNDA: DA VIGfiNCIA
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0 prazo de vigencia do presente contrato de prestapao de servieos sera do dia 18 de Janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA: DA REMUNERACAO E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos  servigos,  objeto  do  presente  contrato,  a  Contratante  pagara o(a)  Contrato  do(a)  o  valor
global de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa nil reais) em 12 parcelas iguais de R$ 32.500,00
(trinta  e  dois  mil  e  quinhentos  reais),  sendo  doze  parcelas  para  pagamento  dos  balancetes
mensais  de  janeiro  a  dezembro  de  2021,  uma  parcela  para  pagamento  do  Balango  Geral  e
Prestagao de Contas Ordenador do exercicio de 2021, distribuidos da seguinte forma:

6RGAO: 0010 -Prefeitura Municipal, R$  12.000,00 (doze mil reais);
6RGAO: 0012 -Fundo Municipal de Educacao, R$ 6.000,00 (seis nil reais);
6RGAO:  0013  -Fundo  Mum.  de  Assistencia  Social,  R$  4.500,00  (quatro  mil  e  quinhentos
reais);
ORGAO: 0014 -Fundo Municipal de Sadde, R$ 6.000,00 (seis mil reais);
ORGAO: 0015 -Fundo Municipal de Meio Ambiente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

CLAUSULA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE DO(A) CONTRATADO(A)

Sera de responsabilidade do(a) Contratado(a):
Manutengao do Software, adequando-o as possiveis mudancas de legislapao;
Treinamento do pessoal envolvido no sistema;
Emissao dos relat6rios e notas de empenho;
Emissao de impressos diversos.

CLAUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

Na execngao dos servicos sera de responsabilidade do contratante:
Fomecimento dos documentos em tempo habil para execucao dos servigos;
Apoio loglstico para implantapao e manutengao do sistema;
Entrega dos documentos contabeis para o  seu devido processamento/consolidapao, ate o

primeiro dec6ndio de cada mss subsequente ao anterior.

CLAUSULA SEXTA: EQUIPE DE EXECUCA0

A equipe responsavel pela execugao dos servigos sera composta de pessoal do(a) contratado(a) e
do  contratante,  cabendo  o(a)  contratado(a)  o  treinamento  do  pessoal  envolvido  e  a supervisao
dos respectivos servicos.

CLAUSULA SETIMA: DAS DESPESAS

Serao  de responsabilidade  do  contratante  as  despesas  de  locomocao  e  estadia do  pessoal  do(a)
Contratado(a), durante a implantagao e manutencao dos servigos ora contratados.

CLAUSULA OITAVA: DO US0 DO SISTEMA

Em hip6tese nenhuma o contratante podera ceder c6pia do Software, a quem quer que seja.
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CLAUSULA       NONA:       DA       RESPONSABILIDADE       TRABALHISTA       DO(A)
CONTRATADO(A)

Sera   da   responsabilidade   exclusiva   do(a)   Contratado(a)   as   despesas   trabalhistas   de   seus
funciondrios, decorrente da execugfro do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA: DA RESCISA0 CONTRATUAL

Ambas as partes poderao rescindir o presente contrato a qualquer momento, bastando comunicar,
por escrito, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias.
Paragrafo  Primeiro:  No caso de rescisao o(a) contratado(a) retirara o  software deixando com o
Contratante apenas o respectivo banco de dados.

CLAUSULA   DECIMA   PRIMEIRA:   D0   DESCUMPRIMENT0   DAS   CLAUSULAS
CONTRATUAIS

Qualquer das partes que descumprir qualquer clausula deste contrato incorrera no pagamento de
multa de  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, atualizado monetarianente pelo indice
oficial do govemo ate a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA FISCALIZACAO

Cabefa ao  Contratante  a fiscalizapao  dos  servigos a  serem  executados para constatapao da sua
conformidade com o objeto deste contrato.

CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA:  DAS  ALTERAC6ES  E/OU  MODIFICAC6ES  DO
SISTHMA

Durante  a  vigencia  do  contrato  o(a)  Contratado(a)  6  obrigada  a  dar  devida  manutengao  do
sistema implantado, fazendo as alterag6es e/ou modificap6es necessdrias ao pleno fincionamento
do mesmo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As   despesas   decoITentes   deste   contrato   correrao   a   conta   da   Funcional   Programatica   do
Oreamento Prograinado para o exercicio corrente, conforme abaixo.




