
 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 
 

_______________________________________________________________________________
Rua Otaviano santos,2288-Bairro Sudam I- Fone (093)35153929 Cep:68371-250–Altamira– Pará 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº 010221/2021 

 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

                              Com base na proposta apresentada pela empresa PORTAL DO SOL 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA pessoa jurídica do direito interno privado, CNPJ/M.F nº. 
17.918.747/0001-26, com sede na Av. Governador Magalhães Barata nº 651, Sala 611, São 
Brás, Belém/PA - CEP: 66.060-281, o preço mensal de R$ 25.000,00 (VINTE CINCO 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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CONTRATO DE Nº 20200722 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20200722 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI FAZEM DE UM LADO, R G CONSULTORIA 
EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI, DE 
OUTRO LADO, MUNICÍPIO DE BARCARENA, 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 
O MUNICÍPIO DE BARCARENA – através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARCARENA/PA, Entidade de Direito Público, estabelecida na Avenida Cronge da 
Silveira, nº. 438, Bairro Comercial, na cidade de Barcarena, neste Estado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº. 05.058.458/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, PAULO SERGIO MATOS DE ALCANTARA, brasileiro, casado, CPF/MF 
036.450.532-04, portador do RG nº 1447464 3ª VIA PC/PA, residente e domiciliado 
no Município de Barcarena, neste ato denominado contratante e de outro lado, R G 
CONSULTORIA EMPRESARIAL CONTABIL EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, com CNPJ n. 06.888.129/0001-64, com sede Avenida Eduardo Angelim, 
Qd 299 – Lt 34 – Vila dos Cabanos/Barcarena/PA, neste ato, representado por seu 
sócio, senhor Romulo Augusto Correa Gomes, brasileiro, contador, portador da 
identidade profissional n°. 011032/O, portador do CPF n°. 454.655.252-15, 
denominado para este ato contratado, têm acordado contrato administrativo para 
prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil para suporte ao município 
de Barcarena no que tange ao acompanhamento e elaboração da prestação de 
contas junto ao tribunal de contas dos municípios do estado do Pará – TCM/PA, 
analise da folha de pagamento com foco no e-social, auditoria, qualificação de 
cadastro, análise de riscos, diagnósticos estudos preliminares, coordenação, 
supervisão e fiscalização da área da contabilidade municipal, nos termos do 
processo de inexigibilidade de licitação, mediante as cláusulas e condições 
indicadas a seguir que se obrigam a cumprir e observar fielmente: 
 
CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E DOCUMENTOS DO CONTRATO 
 

1.1. Neste ato, entende-se por: 
 
1.1.a) CONTRATANTE: Município de Barcarena/Pará. 
1.1.b) CONTRATADO: R G CONSULTORIA EMPRESARIAL CONTABIL 
EIRELI. 
1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: Conjunto de documentos que 
estabelecem, regulamentam e esclarecem as condições pelas quais o 
serviço será prestado. 

 
CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO. 
 

2.1. O presente Contrato Administrativo é decorrente do processo de 
inexigibilidade de licitação nº 6-199/2020, devidamente autorizado 
mediante ao termo de ratificação constante nos autos e ocorrerá por conta 
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da dotação orçamentária respectiva apontada na manifestação contábil 
que fica fazendo parte integrante da presente. 

 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO. 
 

3.1. Este contrato Administrativo será regulado pela Lei Federal n°. 
8.666/1993 e pelas alterações introduzidas pela Lei Federal n°. 8.883/94. 
 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS. 
 

4.1. A empresa contratada, consoante os documentos do contrato, sua 
proposta e processo de inexigibilidade que fazem parte integrante do 
presente para os devidos fins de direito, se obriga por este instrumento, a 
prestar ao contratante, os serviços de consultoria e assessoria contábil 
para suporte ao município de Barcarena no que tange ao 
acompanhamento e elaboração da prestação de contas junto ao tribunal 
de contas dos municípios do estado do Pará – TCM/PA, analise da folha 
de pagamento com foco no e-social, auditoria, qualificação de cadastro, 
análise de riscos, diagnósticos estudos preliminares, coordenação, 
supervisão e fiscalização da área da contabilidade municipal.  
 

CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
 

5.1. Os serviços licitados serão prestados na sede do Município ou em 
outro local em que fique evidenciado o interesse público, quando 
necessário. 
 
5.2. Correrão à conta do contratado, os custos de todos os materiais e 
serviços necessários ao atendimento do objeto licitado e os profissionais a 
execução dos serviços, bem como os impostos, taxas e outras despesas 
de qualquer natureza, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto da 
presente inexigibilidade de licitação. 
 
5.3. Correrão à inteira responsabilidade da contratante, as despesas 
decorrentes do deslocamento a qualquer localidade fora dos municípios 
de Barcarena e Belém, decorrente do acompanhamento de matérias de 
interesse do Município contratante. 
 

 
CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 

6.1. PREÇO 
 
6.1.a) A contratante pagará a empresa contratada, a quantia referida na 
proposta de preço, no valor global de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte 
mil reais) representada em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais).  
 
6.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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6.2.a) O preço global será pago em parcelas mensais e sucessivas, com 
vencimento para o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido, 
sendo que o recibo e nota fiscal, deverão ser apresentados cinco dias 
antes do seu vencimento. 

 
CLÁUSULA VII – PRAZOS. 
 

7.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da assinatura do presente se estendendo até 31 de 
dezembro de 2020, devendo ser prorrogado, para complementar o prazo 
inicial estabelecido, nos termos da lei em vigor, havendo conveniência e 
por escrito, corrigindo-se o valor financeiro pelo índice oficial de infração.   

 
CLÁUSULA VIII - RECURSOS FINANCEIROS. 
 

8.1. Para atender as despesas decorrentes desta inexigibilidade de 
licitação a contratante valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitado os respectivos Elementos 
de Despesas e Programa de Trabalho. 
 
Dotação orçamentaria 2020:  
 

02 - Prefeitura Municipal de Barcarena 
0208 - Secretaria Municipal de Administração  
04 122 0074 2.020 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e 
Tesouro 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.05 - Serviços técnicos profissionais 

CLÁUSULA IX – RESPONSABILIDADE. 
 

9.1. A empresa contratada é responsável pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus prepostos, ou empregados 
causar por dolo ou culpa à contratante. 

 
 
CLÁUSULA X – PENALIDADES. 
 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, garantida a 
defesa prévia, poderá ser aplicada a empresa contratada, quaisquer das 
sanções previstas no artigo 87, bem como rescisão do contrato pelo 
descumprimento dos itens constantes do art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 
 
10.2. A extinção do presente contrato, por iniciativa da contratante, 
decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao 
contratado de indenização correspondente 30% (trinta por cento) do que 
lhe caberia referente ao restante do contrato. 
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CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. 
 

11.1. A empresa contratada prestará os serviços objeto da presente 
inexigibilidade de licitação, em tempo hábil, toda vez que a contratante 
requisitar.  

 
CLÁUSULA XII - ALTERAÇÕES DO CONTRATO. 
 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei n° 8.666/93 e pelas 
modificações introduzidas pela Lei n° 8.883/94 poderá ser alterada nos 
seguintes casos: 
 
12.1. A - acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto decorrente de 
modificação operacional, desde que os acréscimos e as supressões 
ocorram até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
12.1. B - nas hipóteses admitidas em atos legislativos, quando serão 
formalizadas pela lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

 
CLÁUSULA XIII - RESCISÃO DO CONTRATO 
 

13.1. Por conveniência da contratante, ou do interesse público, as partes 
contratantes acordam que o presente contrato Administrativo poderá ser 
rescindido; 
 
13.1.a) unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 
78 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
13.1.b) contratualmente, sendo devido o pagamento da indenização 
prevista na cláusula X - item 10.2. 
 
13.1.c) judicialmente nos termos da legislação processual.  

 
CLÁUSULA XIV - FORÇA MAIOR. 
 

14.1. As obrigações mutuam ora ajustadas suspender-se-ão, quando no 
desenvolvimento dos serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, causadas por motivos de 
força maior conforme previsto no Código Civil Brasileiro e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada. 

 
CLÁUSULA XV – FORO. 
 

15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrente 
do presente, fica declarado competente o foro da comarca da sede do 
contratante, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
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CLÁUSULA XVI - REGISTRO E PUBLICAÇÃO. 
 

16.1. Este contrato será publicado em extrato após sua assinatura. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato 
Administrativo, na presença de duas testemunhas, para que se produzam 
os seus efeitos legais. 

 
 

Barcarena/PA, 08 de maio de 2020. 
 

CONTRATANTE:  
 
 

______________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCANTARA 
PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA 
 

CONTRATADO:  
 
 

________________________________________________________ 
ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES 

R G CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI 
CNPJ n. 06.888.129/0001-64 

 
TESTEMUNHAS:  
 

1. ____________________________________________________________ 
CPF_________________________________________ 

 
2. _____________________________________________________________ 

CPF__________________________________________   

PAULO SERGIO MATOS DE 

ALCANTARA:03645053204

Assinado de forma digital por 

PAULO SERGIO MATOS DE 

ALCANTARA:03645053204 

Dados: 2020.05.08 15:00:27 -03'00'

ROMULO AUGUSTO 

CORREA 

GOMES:45465525215

Digitally signed by ROMULO AUGUSTO CORREA 

GOMES:45465525215 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23917962000105, 

cn=ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES:45465525215 

Date: 2020.05.08 16:50:21 -03'00'
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2020001 - INEXIGIBILIDADE 
 

Pelo presidente instrumento de contrato, de um lado do município de SANTARÉM NOVO, através da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO, CNPJ-MF, nº 05.149.182/0001-80, 
denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. LAERCIO COSTA 
DE MELO, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO brasileiro, casado, agente político, 
portador do CPF/MF nº 730.992.872-53, residente e domiciliado na Rua Fé em Deus, s/n°, Vila do Peri 
Meri, CEP: 68.720-000, no Município de Santarém Novo, Estado do Pará e do outro lado SANTOS 
CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E PRIVADOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 32.474.246/0001-91, com sede na AV. Governador Magalhães Barata, nº 
651, Edifício Belém Office Center, Sala 12, Bairro São Brás, CEP: 66.060-281, no Município de Belém 
– PA ,de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. RAIMUNDO 
EDSON DE AMORIM SANTOS, brasileiro, casado, contador, portador do Cédula de Identidade nº 
02410125, expedida pela SSP/PA e CPF Nº 084.333.722-20, tem justo e contratado o seguinte:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL COM 

ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PRESTAÇÃO DE CONTA COM OS 

TRIBUNAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO FISCAL, 

ASSESSORAMENTO NO PPA, LDO E LOA PARA PREFEITURA E OS FUNDOS 

MUNICIPAIS DE SANTARÉM NOVO. 

1.2. O CONTRATADO obriga-se em face do presente instrumento, a prestar serviços profissionais: 

I. Executar os serviços de assessoria; 

II. Executar os serviços de consultoria e execução orçamentaria/contábil; 

III.  Elaboração de justificativas, defesas e recursos de processos administrativos junto ao tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA,  

IV. Assessoria e consultoria financeira/gerencial,  

V. Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus Anexos;  

VI.  Elaboração da Lei do Orçamento Anual e seus anexos; 

VII. Elaboração de Relatórios de execução orçamentária; 

VIII. Demais serviços contingentes. 
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Parágrafo Único: fazer a utilização de sistemas informatizados na área de contabilidade pública com 

geração de relatórios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santarém Novo.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, II, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
e suas posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA  
 
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 
contratual; 
 
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do (a) 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 
contrato; 
 
3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO as 
notas de empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
 
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 
consecução dos serviços; 
 
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 
 
3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pelo (a) 
CONTRATANTE; 
 
3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, 
do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
3.8. Desempenhar os serviços ora contratados e enumerados na Cláusula Primeira, com todo zelo, 

diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da Contratante, sem 

prejuízo da dignidade e independência profissional. 
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3.9. Prestar o serviço ora contratado tanto nas dependências de seu escritório profissional da Contratada, 

quanto nas dependências da Contratante, dentro do horário regular de expediente, todas as informações 

relativas ao andamento dos serviços contratados. 

3.10. A Contratada não se responsabiliza pelas consequêcias de quaisquer informações ou declarações 

inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissão própria da Contratante ou 

decorrente de desrespeito às orientações prestadas. 

3.11. A Contratada deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos necessários dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

3.12. A Contratada deverá relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
4.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 
4.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 
4.4. Providenciar os pagamentos à CONTRATADO à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO 
 
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 03 de fevereiro de 2020 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, é assegurado ao (à) 
CONTRATANTE o direito a prorrogação do presente contrato por igual período. 

5.2- Administração  Pública do Município de Santarém Novo  providenciará a publicação do resumo 
deste contrato nos termos da Lei Federal nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 
nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo (a) CONTRATANTE, com antecedência 
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mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado 
na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á  CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena 
defesa, as seguintes penalidades: 
 
 -    Advertência; 
 -    Multa; 
 - Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com a CONTRATANTE, 
impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou penalidade; 
 
7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 
 
 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 
 
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 
prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo a CONTRATANTE, para isso, descontá-la 
das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 
 
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 
causa à penalidade; 
 
7.6. A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
 
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas 
só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da 
autoridade competente da CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias da data em que foram aplicadas. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 
 
8.1 - O valor mensal a ser pago é de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), totalizando o valor global de  
R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a 
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partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente 
prestados no período respectivo, a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período 
respectivo, diretamente à CONTRATADA mediante crédito em seu nome na Conta Corrente, segundo 
as autorizações expedidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO e de 
conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, 
observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 
 
Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à 
CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 
resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 
repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na 
dotação orçamentária abaixo, no valor global de R$ R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), 
ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos 
respectivos orçamentos, caso seja necessário. 
 

➢ EXERCICIO: 2020 
➢ UNIDADE ORÇAMENATARIA: 02.01 GABINETE DO PREFEITO. 
➢ FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0052.2.006 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE 

ASSESSORIA CONTÁBIL. 
➢ NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA. 
➢ FONTE: 10010000  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
 
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de 
direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 
 
11.2 - Fica eleito o Foro do Município de SANTARÉM NOVO, como o único capaz de dirimir as 
dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
 
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
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presente termo, em 03 (três) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 
 
                                                                            

Santarém Novo/PA, 11 de fevereiro de 2020 

 
 
 

________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ (MF) Nº05.149.182/0001-80 
CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________ 
CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E PRIVADOS EIRELI  

CNPJ N° 32.474.246/0001-91 
CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

1.________________________________                          2._________________________________ 
CPF:                                                                                    CPF: 
 

RAIMUNDO EDSON 

DE AMORIM 

SANTOS:08433372

220

Assinado de forma digital 

por RAIMUNDO EDSON 

DE AMORIM 

SANTOS:08433372220 

Dados: 2020.02.11 

20:52:59 -03'00'

LAERCIO COSTA 

DE 

MELO:730992872

53

Assinado de forma digital 

por LAERCIO COSTA DE 

MELO:73099287253 

Dados: 2020.02.11 

21:29:25 -03'00'

SANTOS 

CONTABILIDADE E 

CONSULTORIA DE 

SERVICOS 

PU:32474246000191

Assinado de forma digital por 

SANTOS CONTABILIDADE E 

CONSULTORIA DE SERVICOS 

PU:32474246000191 

Dados: 2020.02.11 18:15:38 

-03'00'
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/PMS/2020 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 002/PMS/2020,  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 003/PMS/2020. 
 

 

O MUNICÍPIO DE SAPUCAIA e a empresa 
FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA EIRELI, decidem 
celebrar, entre si, o presente Instrumento 
Específico de Contrato de Prestação de 
Serviços. 

 

O Município de Sapucaia, Estado do Pará, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 01.617.317/0001-34, com 

sede à Rua Dália, nº 77, Centro, Sapucaia – Pará, representado pelo seu Prefeito, Sr. MARCOS 

VENÍCIOS GOMES, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 5149607 

PC/PA e inscrito no CPF sob nº 518.102.551-04, residente e domiciliado na Rua das Castanheiras, nº 

214, Centro. Sapucaia, Estado do Pará, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa 

FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, estabelecida na Av. Xingu, nº 

625, Centro, Xinguara, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.113.958/0001-91, neste ato 

representado pelo Sr. Délio Amaral Viana, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 

021.453.058-23, e portador da Carteira de Identidade nº 15432012 SSP/SP, doravante denominado 

CONTRATADO resolvem celebrar, em razão do processo administrativo, nos termos do art. 25, Inciso 

II, da Lei no. 8.666/93 e legislação complementar pertinente, o presente Instrumento Específico de 

Contrato de Prestação de Serviços, que será regido pelas cláusulas doravante expostas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto: 

 

1.1 -  A Prestação de Serviços de Consultoria/Assessoria em Contabilidade Pública para 

Prefeitura Municipal de Sapucaia inclui os seguintes serviços: 

 

MUNICIPIO DE 

SAPUCAIA:01

61731700013

4

Assinado de forma 

digital por MUNICIPIO 

DE 

SAPUCAIA:0161731700

0134 

Dados: 2020.02.17 

11:24:44 -03'00'
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I – Coordenação, orientação e ou desenvolvimento de trabalhos técnicos dentro de sua área de 
competência; 
II – Análise classificação e contabilização de documentação correspondente aos atos de gestão 
econômico-financeiros e patrimoniais; 
III – Levantamento, elaboração, apresentação de relatórios gerenciais balancetes, balanço geral e 
demais apresentações mensais 
IV – Assessoria e elaboração de proposta orçamentária anual bem como sua reformulação no exercício 
vigente  ( se houver necessidade ) 
V – Participação quando convocado, de reuniões plenárias e de diretoria para prestar esclarecimentos 
ao objeto citado. 
VI – Assessorar os departamentos em assuntos referente a área contábil financeira e administrativa; 
VII – elaboração de Pareceres sobre assunto relacionado com campo de sua atividade; 
VIII – Assessoria ao pessoal que atua nos departamento de contabilidade e finanças; 
IX – Elaboração das prestações de contas para entrega junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do  
Estado do Pará; 
X – Orientações gerais aos servidores sobre a execução financeira; 
XI – Orientações gerais ao departamento de Recursos Humanos e Despesas com Pessoal; 
XII – Acompanhamento da execução Orçamentária; 
XIII – Acompanhamento ds prestações de contas de convênios celebrados com órgãos Estaduais, 
Federais e Demais Concedentes; 
XIV – Acompanhamento das Analise das prestações de contas junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios; 
XV -  Atender Os Prazos e procedimentos estipulados por leis e normas na área de atuação. 
 
1.1 A condição de prestação dos serviços serão as especificadas na proposta apresentada 

pela CONTRATADA, que passa a fazer parte deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO 
 

2.1 – O valor global do presente Contrato e de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que, 

será pago em 12 (doze) parcelas fixas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

  

2.1.1 - O montante referente à remuneração mensal será pago á CONTRATADA até o 10º (décimo) dia 

após a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, nas condições mencionadas acima, sendo transferido 

ou depositado em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, identificada pelo seguinte: Titular: 

FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI. A CONTRATADA poderá 

indicar a conta para a realização dos pagamentos. Os comprovantes de depósito valerão como recibo 

relativo, pelo que será devida a remuneração do mês em referência. 

 

2.1.2 - Deverá constar das notas fiscais de serviços, emitida pela CONTRATADA, que as mesmas se 

referem ao presente Contrato. 

 

2.2.3 – A quantidade de serviços contratados poderá ser alterada para mais ou para menos, na 
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conformidade do disposto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93. 

 

2.2.4 - Os sujeitos contratuais devem fiel observância ao todo pactuado neste Instrumento Específico, 

bem assim observância e fidelidade à legalidade, boa-fé, respeito aos direitos e obrigações contratuais 

e legais, mormente no que tange ao patrimônio e interesse públicos. 

2.2.5 - A CONTRATANTE se obriga pela providencia da documentação necessária para a execução 

dos serviços ora avençados, abaixo relacionados, bem como àqueles que venham a ser exigidos nas 

atividades administrativas e judiciais, nos prazos e condições estabelecidos pelos entes requerentes: 

 

1. (1) via deste contrato, assinado e rubricado; 

2. (1) cópia da publicação do extrato do contrato;  

2.3 - O presente instrumento de contrato de prestação de serviço constitui título executivo extrajudicial 

passível de execução imediata e definitiva em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações 

mensais. 

 

Parágrafo único: As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a 

emissão de nota de empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários, Exercício 2020: 

 
Classificação Institucional: 
02 – Gabinete do Prefeito 
04.122.0006.2003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito. 
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria 
03 – Secretaria Mul de Administração; 
04.122.0006.2005 – Manutenção do Setor Tributário e Contábil; 
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria 
12 – Fundo Municipal de Saúde; 
10.302.0210.2037 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria. 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
13 – Fundo Municipal de Assistência Social; 
08.244.0124.2053 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria. 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
14 – Fundeb; 
12.361.0403.2059 – Manutenção do Fundeb Administrativo; 
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria. 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
14 – Fundo Municipal de Educação; 
12.122.1203.2014 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; 
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria. 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
12.361.0403.2017 – Manutenção do Salário Educação; 
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3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, da Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2020. 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO 
 

O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura e tem validade até o dia 31 de dezembro de 

2020, ou até exauridos os créditos e/ou do trânsito julgado da decisão definitiva. 

 

CLAUSULA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Pelos trabalhos e experiências anteriormente demonstradas, a empresa FUTURA CONTABILIDADE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI; se faz credora da confiança deste Município, pelo qual o 

presente serviço é contratado por inexigibilidade de licitação na forma do Art. 25, Inciso II, da Lei no. 

8666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Fica eleito o foro competente da Comarca de Xinguara - PA para dirimir quaisquer controvérsias 

decorrentes deste termo, bem como nos Instrumentos Específicos dele decorrentes. 

 
E por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento, na presença de duas 
testemunhas e em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos da lei. 
 

Sapucaia, Estado do Pará, 14 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA/PA. 

Marcos Venícios Gomes 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI. 

Délio Amaral Viana 
Titular - Administrador 

CONTRATADA 

FUTURA CONTABILIDADE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EIR:17113958000191

Assinado de forma digital por FUTURA 

CONTABILIDADE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EIR:17113958000191 

Dados: 2020.02.17 10:08:52 -03'00'

MARCOS 

VENICIOS 

GOMES:5181025

5104

Assinado de forma digital 

por MARCOS VENICIOS 

GOMES:51810255104 

Dados: 2020.02.17 

11:23:18 -03'00'
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