
 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 
 

 
Rua Otaviano Santos, 2288 - Bairro Sudam I - Fone (093) 3515 - 3929 - Altamira - Pará 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº 010121/2021 

 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

                              Com base na proposta apresentada pela empresa MANUEL CARLOS 
GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF nº 26.143.824/0001-04, sede na Rua dos Mundurucus Nº 3100 (Edif. 
Metropolitan Tower Sala 1809), Cremação - Belém/PA - CEP: 66.040-033, o preço mensal 
de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) compatibiliza-se com o objeto da contraprestação 
pretendida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, diante das necessidades de 
atendimento de questões multidisciplinares, que mobilizarão os profissionais da empresa 
indicada para a contratação direta, não só como despachar na sede da Prefeitura Municipal, 
mas com a disponibilidade do escritório profissional para acompanhar e atender os 
assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e imediata atenção. 
Dependente do grau de comprometimento e de dedicação dos profissionais, em razão do 
alcance e da expressão do objeto contratação. A ressaltar que o preço ajustado entre as 
partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à 
empresa contratada assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, 
securitário e previdenciário, bem como de todas as despesas diretas e indiretas dos 
profissionais, para o regular cumprimento do contrato. 
 

Foram realizadas consultas de preços diretamente no Mural de 
Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCM/PA, no qual foram 
identificados os contratos em anexos, para comprovação dos valores praticados no 
mercado. 

DA BASE LEGAL 
 

                             Desse modo, para se caracterizar a possibilidade de inexigibilidade de 
licitação com fulcro no artigo 25, inciso II. 
  

Altamira/PA, 06 de janeiro de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

___________________________________ 
Jozimar dos Santos Silva 

Presidente da CPL 
 

 
 

Ana Paula da Silva Barros 
Secretária – CPL 

 

 Polyana Moreira da Silva 
Membro - CPL 
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Processo nº INEXIGIBILIDADE Nº 001-PMO/2020 

CONTRATO Nº 006/2020-PMO 

  

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 05.131.081/0001-

82, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 2336, Oriximiná, Pará – CEP: 68.270-

000, a seguir simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada 

pelo seu Prefeito ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA, inscrito no CPF sob 

o nº 071.955.242-72, residente e domiciliado no Município de Oriximiná/PA, e do 

outro lado PINHEIRO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 07.333.477/0001-38, estabelecida na Av. 

Governador José Malcher, nº. 937, sala 1904, Nazaré, Belém/PA., CEP 66.055-260, 

simplesmente denominada CONTRATADA, representada, neste ato, pelos sócios 

LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO e MARIA ELIZABETH QUEIROZ MELO, o 

primeiro inscrito na OAB/PA sob o nº. 12.948 e no CPF nº. 632.036.692-34 e a 

segunda inscrita na OAB/PA sob o nº. 4.915 e no CPF nº. 210.671.392-49, têm justo 

e acordado, com supedâneo no art. 25, II, §1º da Lei 8.666/93, o que melhor se 

declara nas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados na 

área do Direito, em especial: 

- Elaboração e análise de projetos de lei; 

- Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito; 

- Patrocínio de defesas e acompanhamento processual no Tribunal de contas 

dos Municípios (TCM): 
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- Consultoria Jurídica; 

- Patrocínio de defesas Jurídicas; 

- Pareceres de Processos Licitatórios. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – NORMAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

A prestação dos serviços aqui pactuados será feita no Município de Oriximiná/PA e 

no Município de Belém/PA ou ainda em qualquer localidade do País, ressalvada as 

seguintes condições: 

a) As despesas de locomoção, alimentação e estada do CONTRATADO fora da 

Comarca de Belém, correrão de conta do CONTRATANTE. 

 

CLÁSULA TERCEIRA – ENCARGOS DO CONTRATADO 

 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE 

se obriga a: 

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA QUINTA do 

presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as 

formalidades exigidas; 

b) permitir ao CONTRATADO, livre acesso às instalações da Contratante, para a 

execução dos serviços, bem como, proporcionar toda assistência e as facilidades 

operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao 

presente contrato; 

c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 

contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
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d) notificar o CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados 

na execução do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATADO se obriga a: 

a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e 

prazos estipulados; 

b) informar a CONTRATANTE tudo o que esta solicitar no tocante ao objeto do 

presente contrato; 

c) atender às determinações regulares do representante designado pela 

CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior; 

d) aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no 

§ 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93; 

e) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

 

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância mensal de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) 

mensais, mediante depósito na conta corrente nº. 64645-4, agência 0936, Banco 

Itaú, de titularidade da CONTRATADA, efetuados todo o dia 20 (vinte) dos meses 

subsequentes à assinatura do presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso a data de pagamento prevista nesta coincida com 

feriados ou dias não úteis, fica prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.     
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso haja morte ou incapacidade civil do 

CONTRATADO, seus sucessores ou representante legal receberão os honorários 

na proporção do trabalho realizado. 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO PREÇO 

 

O presente contrato poderá ser ajustado, após um ano de vigência, desde que 

acordado pelas partes, que adotarão como indexador o IGPM-FGV. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante a apresentação de 

recibo pelos serviços prestados e nota fiscal devidamente atestado pelo responsável 

da Unidade recebedora do serviço. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias, após 

a apresentação do recibo e nota fiscal, para efetuar o atesto, ou rejeitar os 

documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 

CLÁUSULA OITAVA - DA DESPESA 

A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato está estimada 

em R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais). 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa: 

a) multa de mora de 0,5% (cinco por cento), por dia de atraso injustificado na 

execução dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%(dois por cento). 
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b) as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, juntamente 

com a multa de 2% (dois por cento), sobre o valor deste Contrato, pelo não 

cumprimento das obrigações assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou 

unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA, na 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 

da Lei nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será contado a partir de sua assinatura, para 

vigorar por 12 (meses) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade 

das partes, através de termo aditivo e respeitado às disposições legais contidas na 

lei 8.666/93, sobre a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente instrumento será publicado no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Oriximiná – Pará, na forma do Parágrafo único do art. 61, da Lei nº. 

8.666/93.   

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DO FORO 
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As partes de comum acordo elegem o foro de Oriximiná – Pará PA, para dirimir as 

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 02 (duas), 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

Oriximiná, 07 de janeiro 2020. 

 

ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA 

PREFEITO DE ORIXIMINÁ/PA 

 

MARIA ELIZABETH QUEIROZ DE MELO 

PINHEIRO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. 

 

LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO 

PINHEIRO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. 

 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________ 

2.____________________ 

PINHEIRO E MELO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S S:07333477000138

Assinado de forma digital por PINHEIRO E MELO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S S:07333477000138 

Dados: 2020.01.07 11:42:41 -03'00'

LUIZ SERGIO 

PINHEIRO FILHO

Assinado de forma digital por 

LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO 

Dados: 2020.01.07 11:44:44 

-03'00'

ANTONIO ODINELIO 

TAVARES DA 

SILVA:07195524272

Assinado de forma digital por 

ANTONIO ODINELIO TAVARES DA 

SILVA:07195524272 

Dados: 2020.01.07 13:39:21 -03'00'
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INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 – SEMINFRA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/001/1107 

CONTRATO No 008/2018 – SEMINFRA 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO Nº 008/2018, PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
JURIDICA NA ÁREA PÚBLICA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SEMINFRA, NOS TERMOS DA 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 
SEMINFRA E O ADVOGADO DR. ANTONIO EDER 
JOHN DE SOUSA COELHO, COMO ABAIXO 
MELHOR SE DECLARAM: 

 

 

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado 
MUNICIPIO DE SANTARÉM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 
05.182.233/001-76, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 
SEMINFRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 05.182.233/0007-61, 
com sede e foro na cidade de Santarém, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, s/n – 
Aeroporto Velho, neste ato representado por seu titular o Sr. Daniel Guimarães Simões, 
brasileiro, Engenheiro Civil, casado, titular do RG n°4476139 PC/PA e CPF n° 513.793.842-
49, residente e domiciliado nesta cidade de Santarém - Pará, denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e o Sr. ANTONIO EDER JOHN DE SOUSA COELHO, brasileiro, casado, 
advogado, titular da cédula de identidade nº 4272 OAB/PA, inscrito no CPF nº 133.061.972-
20, residente e domiciliado na cidade de Santarém, Estado do Pará, doravante denominado 
de CONTRATADO, resolvem celebrar o presente instrumento mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
        
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO - O presente Instrumento destina-se a contratação 
dos serviços profissionais do CONTRATADO, na prestação de serviço técnico jurídico 
especializado no setor público, na sede do CONTRATANTE ou onde se fizer necessário, 
que será executado de forma pessoal. 
 
CLAUSUAL SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO – A inexigibilidade da licitação está 
devidamente fundamentada no “caput” e inciso II do art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA DA VIGÊNCIA – A vigência do Contrato iniciará a partir da data da 
assinatura até o dia 31/12/2018. Este instrumento contratual poderá ser prorrogado 
mediante termo aditivo de acordo com o que preconizado a Lei 8.666/93. 
Parágrafo único: Fica resguardada a parte que não tiver interesse na continuidade do 
respectivo Contrato solicitar o seu término antecipadamente, desde que o faça por escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ressalvada a conveniência da Administração 
Pública. 
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CLAUSULA QUARTA DO PREÇO – Pelas atividades técnicas a serem desenvolvidas e no 
prazo acima estabelecido, o CONTRATADO perceberá mensalmente, a importância de          
R$ 12.000,00 (doze mil reais) em moeda corrente do país, permitido os descontos legais e 
reajustado quando houver necessidade de manter o equilíbrio financeiro, conforme o que 
determina a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Parágrafo Primeiro – O valor consignado nesta clausula serão liquidados até o dia 10 de 
cada mês subsequente a prestação do serviço diretamente em Conta Corrente fornecida 
pelo CONTRATADO. 
 
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Os recursos para o 
adimplemento do preço correrão por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura sob a 
seguinte dotação: 04.122.00022.026 – Manutenção das atividades da SEMINFRA, Class. 
Despesa: 3.3.90.36.00.00 – Serviços de terceiros – Pessoa Física. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: As partes se comprometem 
neste ato, a observar as seguintes formalidades:  
 
Ao Contratante: 
I – Pagar, até o decimo dia útil após o mês vencido, o preço fixado neste instrumento; 
II – Proporcionar condições de trabalho ao CONTRATADO para que possa realizar seu 
mister a contendo; 
III – Fornecer, quando necessário, informações e documentos imperiosos para a 
operacionalização dos serviços pactuados, nos prazos solicitados; 
IV – Obedecer aos termos do presente instrumento; 
 
Do Contratado: 
I – Observar as condições estabelecidas no presente Contrato; 
II – Exercer as atribuições de seu cargo com zelo, lealdade, competência e respeitando as 
orientações emanadas do CONTRATANTE; 
III – Prestar consultoria e elaboração de pareceres sobre a execução de contratos, 
convênios, programas e licitações atinentes à gestão pública das Secretarias Municipais.    
V – Municiar, quando for solicitado, de informações inerentes as suas atividades o Poder 
público Municipal; 
VI – Permitir a fiscalização da CONTRATANTE, nos serviços que estiver desempenhando o 
objeto do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: O presente Contrato poderá ser 
rescindido unilateralmente pela Secretária Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, ou 
bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações 
previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA– DO FORO – Fica eleito o Foro de Santarém, para dirimir as dúvidas 
que venham a ocorrer oriundas da execução do presente Instrumento, com renúncia 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA 

CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.  

SANTARÉM – PARÁ 

 
 

3 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 – SEMINFRA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/001/1107 

expressa de outro por mais privilegiado que seja, quando não puder ser resolvido pela 
Prefeitura Municipal de Santarém ou pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
E, por estarem de pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 
03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que 
produza efeitos legais.  
 
 
Santarém, 03 de janeiro de 2018. 
 
 

 
___________________________                       ___________________________ 

      Daniel Guimarães Simões                         Antonio Eder John de Sousa Coelho 
      Secretário Municipal de Infraestrutura                   Advogado OAB/PA 4572 
           Decreto 011/2017 – SEMGOF                                     CONTRATADO 
                    CONTRATANTE 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
    
__________________________________ 
C.P.F: 
 
 
___________________________________ 
C.P.F 

 

 



 

 
COM AMOR, FAZENDO ACONTECER! 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Marajó/PA  

E-mail: prefeiturassbv@gmail.com  -   CNPJ:05.105.143/0001-81 

Praça da Matriz, 01, Centro, São Sebastião da Boa Vista Pará, CEP: 68820-000 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

CONTRATO Nº 011/2020. 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E A EMPRESA 
GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 
PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 
ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NA JUSTIÇA 
ESTADUAL E FEDERAL, CONFOME 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

   
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA por intermédio 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Praça da Matriz, nº 01, Bairro: Centro, CEP: 
68.820-000 – São Sebastião da Boa Vista/PA, CNPJ: 05.105.143/0001-81, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA, portador do CPF nº. 
618.783.082-20. 
  
CONTRATADA: GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 
02.986.840/0001-09, localizada à Tv. Ângelo Custódio, nº 733, CEP: 66.020-710, 
Belém/PA, neste ato representada por WALBERT MECENAS BRITO DE GONÇALVES, 
RG nº 2199532 SSP/PA, CPF nº 460.180.692-53 e OAB/PA nº 8837.  
 
Os contratantes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, 
sujeitando-se às normas preconizadas na Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, 
e demais legislações pertinentes, cada qual naquilo que couber, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL  
1.1. O presente Contrato decorre de Processo de Inexigibilidade nº 01/2020, na forma da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e ato de ratificação da Senhor Prefeito 
Municipal de São Sebastião da Boa Vista, do qual passa a fazer parte integrante este 
Instrumento.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  
2.1. O Objeto do presente contrato é a Contratação do Serviço de Assessoria Jurídica 
em Direito Público, em primeira instância na Justiça Estadual e Federal, para a 
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES ESPECIAIS 
3.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços em perfeita harmonia e 
concordância com as normas adotadas pela CONTRATANTE. O serviço abrangerá as 
áreas do Direito Público, o ajuizamento de ações, elaboração e apresentação de 
contestações, réplicas, tréplicas, razões finais, comparecimento em audiências, 
interposições de recursos, sustentações orais e de qualquer peça judicial necessária a 
representação da contratante, praticando, para tanto, todos os atos que se fizerem 
necessários à plena defesa dos direitos da Prefeitura Municipal de São Sebastião da 
Boa Vista, estando na condição de autora, ré, assistente, oponente ou terceira 
interessada, incluindo-se também a elaboração e apresentação de defesa e outros atos 
necessários junto ao Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, 
Tribunal de Conta do Estado – TCE e Tribunal de Contas da União – TCU, além de 
manifestações técnico-jurídicas no âmbito administrativo com a realização de consultas, 
pareceres, orientações jurídicas, acompanhamento de projetos de leis, assessoramento 
e orientação jurídica. 
  
3.2. A Contratada deverá, ainda, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à realização do objeto contratual, 
até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido de justificativa e 
formalizado através de termo de aditamento contratual. 
 
3.3. Manter, durante toda a vigência contratual, sigilo profissional sobre documentos e 
assuntos que, em razão do serviço contratado tiver acesso, as condições de habilitação 
jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal exigidas para a contratação;  
 
3.4. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pelos danos e prejuízos, 
pessoais ou materiais que, direta ou indiretamente, em razão do exercício da atividade 
contratada, venha causar à contratante e (ou) a terceiro, por eles respondendo. 
  
3.5. Não transferir a terceiros, sob qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto 
do presente contrato;  
 
3.6. Atender satisfatoriamente as especificações do serviço, observando as obrigações 
técnicas e legais pertinentes.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
4.1. A vigência deste contrato, terá início na data de 16/04/2020 e encerramento em 
31/12/2020. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
5.1. Pelo serviço executado e efetivamente entregue, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o preço total constante de sua proposta, qual seja R$ 316.800,00 
(Trezentos e Dezesseis Mil e Oitocentos Reais), divididos em doze parcelas iguais 
de R$ 35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais), conforme a prestação dos 
serviços mensais. 
  
5.2. O pagamento realizar-se-á até no máximo o dia 30 (Trinta) de cada mês, mediante 
apresentação de Nota Fiscal ou recibo e após o atesto do documento, através de 
transferência bancária pela Contratante. 
  
5.3. O Contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se os serviços 
prestados não correspondem às especificações técnicas. 
 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos pendentes, sem que 
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
  
CLAUSULA SÉXTA – DA DOTAÇÃO E DOS RECURSOS  
6.1. A despesa decorrente da execução dos serviços, objeto do Processo de 
Inexigibilidade, correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião da Boa Vista do exercício de 2020, nos termos do artigo 14 
da Lei 8.666/93, descrito abaixo: 
 

Entidade: 04.122.0003.2.007 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
  
CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES  
7.1. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, 
poderá ensejar a aplicação à Contratada das seguintes sanções, conforme o que 
determina o art. 87 da Lei 8.666/93: 
  
a) Advertência  
b) Multa de 02% (dois por cento), até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da 
prestação do serviço quando o licitante deixar de cumprir, dentro do prazo previsto, a 
obrigação assumida.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
  
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO  
8.1 O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
bilateralmente, mas sempre atendida à conveniência administrativa. 
  
8.2 A critério da CONTRATANTE caberá a Rescisão do Contrato, independentemente 
de interpelação judicial, mas sempre com instauração de Processo Administrativo com 
ampla defesa, quando ocorrer falência da CONTRATADA ou ainda quando esta: 
I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratual, suas 
especificações, o prazo de entrega do trabalho, incluindo o de prorrogação se houver; 
obrigações contratuais;  
II – A lentidão no seu cumprimento e (ou) seu atraso injustificado.  
III - A paralisação do serviço sem justa causa e previa comunicação à contratante;  
IV - A subcontratação, total ou parcial;  
V - O desatendimento de determinações regulares de autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução;  
VI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do trabalho;  
VII - O não cumprimento das obrigações trabalhistas ou sociais de sua exclusiva 
competência;  
 
CLÁUSULA NONA – DOS TRIBUTOS  
09.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, 
encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato. 
09.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a 
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o 
recolhimento das parcelas retidas, nos prazos legais. 
  
CLÁUSULA DECIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1 A CONTRATADA ficará obrigada a:  
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I - A contratada é responsável, com exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus prepostos, ou empregados causar por dolo 
ou culpa a contratante. 
. 
CLÁUSULA ONZE – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE  
11.1 A CONTRATANTE ficará obrigada a:  
I – Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato; 
 
II - Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;  
 
III - Efetuar o pagamento do objeto deste Contrato, mediante Nota Fiscal devidamente 
atestada pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista; 
  
IV - Acompanhar a execução dos serviços por meio de gestor legalmente designado, 
conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
  
V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na entrega dos serviços adquiridos para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
  
VI - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais; 
 
 VII – Pagamento dos custos operacionais, fotocópias, autenticações cartorárias, 
ligações telefônicas, locomoção, hospedagem, alimentação, diária e demais despesas 
que se fizerem necessária à prestação do serviço desempenhado pelo ora 
CONTRATADO, sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PROIBIÇÃO  
12.1. Ficamos expressamente vedadas à vinculação, a subcontratação e o 
comprometimento ou alienação deste Contrato em operações de qualquer natureza, 
sem exclusão de uma só delas, que a CONTRATADA tenha ou venha a assumir, de 
modo a não prejudicar a realização do Objeto Contratual. 
  
CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes 
como fórum, a Comarca sede da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja.  
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13.2. Reger–se–á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes 
na Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores e pelo Processo de 
Inexigibilidade n° 01/2020.  
 
13.3. E, por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes, em 
03 (três) vias de igual teor e forma.  
 

 
 

São Sebastião da Boa Vista (PA), 16 de Abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista 
JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 

GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 
WALBERT MECENAS BRITO DE GONÇALVES 

CONTRATADA 
 

 
 
Testemunhas:  
 
 
 
1__________________________________________CPF_________________  
 
 
 
2__________________________________________CPF_________________ 

GONCALVES 

ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SC

Assinado de forma digital por 
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