
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

Rua São Francisco, nº. 570 – Centro – CEP 75.600-000 

Fones: 64 3495 0077, 64 3495 0002 

dep.compras@goiatuba.go.gov.br 

 

 
 
 

CONTRATO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 018/2020 
 

Termo de Contrato de prestação de serviços técnicos no 
levantamento de dados dos sistemas, orçamentário, financeiro, 
patrimonial e compensação do município que fazem entre si o 
Município de Goiatuba/GO e a empresa L. RODRIGUES & R. REZENDE 
CONTABILIDADE  E PLANEJAMENTO LTDA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ: 01.753.722/0001-80 neste 

ato representado pelo Gestor do Município de Goiatuba, Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, casado, 

autônomo, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 1087, Qd C Lt 02, Setor Oeste, nesta cidade, 

portador do CPF n. º 802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, neste ato 

denominado simplesmente CONTRATANTE. 
 

CONTRATADA: L. RODRIGUES & R. REZENDE CONTABILIDADE  E PLANEJAMENTO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº: 13.290.802/0001-25, com sede na Rua Boa Vista, nº 318, centro, 

Trindade – GO, neste ato representada pelo seu diretor, Sr. Leandro Augusto Alves Rodrigues, brasileiro, 

casado, contador, residente e domiciliado a Rua Boa Vista, Qd. 37, Lote 09, nº: 318, centro, Trindade - GO, 

portador do CPF nº 071.796.177-09 e da Carteira de Identidade nº 3466403 SSP/GO, CRC/GO nº: 

018537/O-5, doravante denominada CONTRATADA celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

 

O presente contrato decorre da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2020 em razão da notória 

especialização da empresa contratada e inviabilidade de competição na área, objeto do presente 

instrumento e tem sua fundamentação no caput art. 25, inciso II e § 1º c/c art. 13, incisos III da Lei Federal 

nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, homologado pelo Gestor Municipal para contratação de 

serviços técnicos no levantamento de dados dos sistemas, orçamentário, financeiro, patrimonial e 

compensação do município de Goiatuba/GO.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

Por força deste contrato, a CONTRATADA se compromete a prestar para a CONTRATANTE  
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contratação de serviços técnicos no levantamento de dados dos sistemas orçamentários, 
financeiro, patrimonial e compensação do município de Goiatuba, a consolidação de informações dos 
órgãos centralizados descentralizados e desconcentrados, para encerramento das contas governamentais 
do exercício de 2020, nos moldes da Lei Complementar 101/00 de 04 de maio de 2000 e conforme 
determinação da Instrução Normativa emitida pelo TCM/GO de numero 008/2015; levantamento de 
informações para a realização de audiências públicas e elaboração do projeto de planejamento tático da 
administração municipal para o período de 2018 à 2021 nos moldes da Lei Complementar 101/00 de 04 de 
maio de 2000 e conforme determinação da Instrução Normativa emitida pelo TCM/GO de número 
008/2015; levantamento de informações para a realização de audiências públicas e elaboração do 
planejamento operacional da administração municipal para o período de janeiro a dezembro de 2021 nos 
moldes da Lei Complementar 101/00 de 04 de maio de 2000 e conforme determinação da Instrução 
Normativa emitida pelo TCM/GO de número 008/2015. 
 

CLÁUSULA  TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará, à Contratada, a importância de 

R$ 113.984,00 (cento e treze mil novecentos e oitenta e quatro reais), os quais serão pagos da seguinte 

forma: em 2 parcelas iguais, nos valores  de R$ 56.992,00 (cinquenta e seis mil novecentos e noventa e dois 

mil reais) até 30/05/2020 e a segunda parcela até 14/06/2020, mediante relatório comprovando a 

prestação dos serviços e autorização do Secretário de Finanças para emissão de nota fiscal  dos serviços 

prestados,  na tesouraria da Prefeitura ou  autorização para débito em conta, até o último dia de cada mês. 

 

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se 

a despesa por conta da seguinte dotação: 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 

02.0219.04.123.0008.2021.339034 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência deste contrato se inicia com sua assinatura e expira em 31 de dezembro de 2020, 

facultada sua alteração ou prorrogação, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, 

da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  

 
6.1. A responsabilidade direta pela execução do Contrato decorrente deste Termo de Referência é da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA-GO. Após assinatura do Contrato, deverão ser fornecidos todos os 
elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação. 
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6.2. Constatando-se qualquer irregularidade, o responsável pelo gerenciamento da execução do 
Contrato deverá de imediato e por escrito, comunicar ao Gestor Municipal, que tomará as medidas 
necessárias conforme previsto em contrato. 
6.3. Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do Contrato, 
conforme exige o inciso XX, do art. 16 da IN n° 015/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás, o servidor Sr. JOÃO BATISTA BORGES, diretor da Divisão de Arrecadação do Município. 
 
 

CLÁUSULA SETIMA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

 I – São de responsabilidade do Contratante: 

 

1) todos os materiais de consumo e equipamentos que se fizerem necessários à prestação laboral, quando 

esta se realizar na sede da prefeitura, tais como impressos, tintas, envelopes, computador, etc. 

2) documentos e informações precisas sobre o planejamento, objetivos e outros dados necessários ao 

desenvolvimento dos serviços técnicos contábeis referidos na cláusula segunda. 

3) custeio das despesas que se fizerem necessárias, inclusive com transporte, estadia e alimentação do 

pessoal da Contratada, no tocante a realização de serviços a serem realizados na sede do contratante ou 

em outras cidades ou unidades da federação, distintas da sede do contratante e da contratada. 

4) disponibilização no local apropriado para realização dos trabalhos. 

5) disponibilização de servidores do município para realizar os trabalhos diários da contabilidade, tais 

como: empenho, ordens de pagamento, etc. 

 

II – São de responsabilidade da Contratada: 

 

1)-A prestação dos serviços técnicos no levantamento de dados dos sistemas, orçamentário, financeiro, 

patrimonial e compensação do município de GOIATUBA, devendo fazer seu acompanhamento até o último 

recurso cabível nos devidos órgãos, de acordo com a documentação apresentada pelo contratante em 

tempo hábil; 

 

2) todos os materiais de consumo, equipamentos e outros que se fizerem necessários à prestação laboral, 

quando esta se realizar exclusivamente na sede da contratada, tais como impressos, tintas, computador, 

etc. 

 

3) Os encargos tributários, trabalhistas, sociais e outros específicos de sua atividade econômica; 

 

4) Veículo para locomoção de profissionais e do pessoal da contratada, quando a serviço da contratante. 

 

5) Disponibilização técnicos competentes, para realização dos trabalhos, objeto do presente contrato. 
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6) Disponibilização de técnicos capacitados para supervisão dos trabalhos e realização de audiências 

públicas em cumprimento a lei complementar nº 101/00. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E MULTA 

 

Este contrato poderá ser rescindo a qualquer momento, por acordo entre as partes, ou com prazo de 60 

(sessenta) dias corridos por provocação de um dos contratantes, desde que sejam quitados todos os 

serviços prestados até a data da rescisão, aplicando-se de pleno direito ao inadimplente multa de 02 % 

(dois por cento) do valor contratual, por infração a qualquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I – Para resolver possíveis querelas oriundas do descumprimento deste, elegem as partes o Foro da 

Contratante. 

 

II – Estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento para vigência e regência pelas 

normas de Direito Administrativos, especialmente as da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, 

bem como das Leis Cíveis que lhe são aplicáveis, na presença das testemunhas abaixo identificadas e 

assinadas. 

 

Goiatuba, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 

 

 

L RODRIGUES CONTABIIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI.  

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES 

Representante da Contratada 

 

 

Testemunhas: 
__________________________________________________ 
CPF: 
 
_________________________________________________ 
CPF: 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 018/2020, firmado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a firma L. RODRIGUES & R. REZENDE CONTABILIDADE  E 

PLANEJAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº: 13.290.802/0001-25, 

foi publicado em local de costume. 

  
 

Goiatuba, Goiás, 18 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2020 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020004666 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
CONTRATADA: L. RODRIGUES & R. REZENDE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 

OBJETO: prestação de serviços técnicos especializados de prestação de serviços  técnicos no levantamento 
de dados dos sistemas, orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação do município.  
Vigência: 18 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
 
PAGAMENTO: Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará, à Contratada, a 

importância de R$ 113.984,00 (cento e treze mil novecentos e oitenta e quatro reais), os quais serão pagos 

da seguinte forma: em 2 parcelas iguais, nos valores  de R$ 56.992,00 (cinquenta e seis mil novecentos e 

noventa e dois mil reais) até 30/05/2020 e a segunda parcela até 14/06/2020, mediante relatório 

comprovando a prestação dos serviços e autorização do Secretário de Finanças para emissão de nota fiscal  

dos serviços prestados,  na tesouraria da Prefeitura ou  autorização para débito em conta, até o último dia 

de cada mês. 

 

Dotação orçamentária: 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 

02.0219.04.123.0008.2021.339034 

 

 

Goiatuba, Goiás, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
 

 
 

GILSON ROSA BATISTA 
Gestor Municipal 

 
 
 
 
 


