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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2017-1901001 – CPL/PMSBP 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 200201/2017 – CPL/PMSBP 
 
 
 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA CONTÁBIL E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 
DESTINADOS A ATENDER TODOS OS 
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ. 

 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, CNPJ: 83.334.698/0001-09, com sede na Rodovia Augusto 

Meira Filho, km 17 nº 8135, Bairro Centro,  CEP 68.798-000, representado pelo Prefeito, Senhor NILSON FER-

REIRA DOS SANTOS, CPF 289.390.182-49 , domiciliado e residente neste Município, e de outro lado a empresa 

L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL LTDA. EPP, CNPJ: 22.525.940/0001-37, 

estabelecida na Tv. Mariz a Barros, nº 3551-B, sala A, Marco – Belém-PA CEP: 66.080-471, denominada CON-

TRATADA, representada pelo Sr.(a) LEONARDO RODRIGUES DE LEÃO, domiciliado e residente na Tv. Mariz e 

Barros, 3553 - Marco, Belém-PA, RG 14090214, CPF 108.908.402-10,  tem entre si justo e avençado o presente 

Instrumento, do qual são partes integrantes o Processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2017-1902001 

– CPL/PMSBP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA 

às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E JURÍDICOS DO CONTRATO 

 
O presente Contrato Administrativo fundamenta-se no Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 7/2017-1902001 
– CPL/PMSBP, na Lei nº 8.666/93 em seu art. 25 e demais legislação aplicável à espécie.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

DO OBJETO  
 
 

Constitui Objeto Deste Contrato, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CON-
SULTORIA CONTÁBIL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, conforme descrição 
abaixo: 
 
2.1. Realizar orientação de servidores para implantação de dados no Sistema de Informações Municipais – SIM 
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 
 2.2. Prestar assessoria a funcionários da Prefeitura e seus entes para elaboração de demonstrativos exigidos 
pelos órgãos de controle, nas áreas de competência contábil, como também executá-los;  
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2.3. Atuar na elaboração de Balanços e Balancetes dos Sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem 
como organização da documentação de despesa, decretos e demais Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do 
Pará, demonstrativos que comprovam a exatidão do fechamento mensal da contabilidade, necessários à geração 
das demonstrações e dos relatórios fiscais e encaminhamento on-line do SIM;  
2.4. Prestar orientação técnica para os gestores e servidores da Prefeitura e seus entes, oferecendo informações 
destinadas ao processo de revisão do Plano Plurianual vigente; 
 2.5. Orientação para recolhimento de contribuições previdenciárias aos regimes de previdência (RGPS) e Re-
gime Próprio de Previdência se for implantado;  
2.6. Orientação para a correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de despesas aos credores;  
2.7. Orientação geral para adoção de critérios e procedimentos para registros da arrecadação de receitas e reali-
zação de despesas, consoante legislação vigente;  
2.8. Acompanhamento durante a inspeção dos técnicos e auditores do Tribunal de Contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, para prestar informações e orientar a equipe de Controle Interno da Prefeitura e seus entes para 
atendimento adequado ao Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes;  
2.9. Orientação na preparação da documentação que integra a prestação de contas anual da Prefeitura e seus 
entes, consoante legislação específica e instruída com relatórios de gestão e outros instrumentos necessários, 
consoante Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 
2.10. Orientação para elaboração de projetos de lei relacionados com as áreas financeiras e administrativas, 
quando necessário;  
2.11. Orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura de créditos adicionais, de acordo com a 
legislação aplicável.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES 

  
I - DA CONTRATANTE: 
 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
 
a) São obrigações da contratante, além de outras decorrentes do Contrato:  
b) Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio nas diligências de trabalho neces-
sária ao bom desempenho da Equipe Técnica da contratada.  
c) Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da Contratação.  
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de um Servidor ou Comissão especialmente desig-
nada.  
 
II - DA CONTRATADA:  
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinente, as 
seguintes:  
a) Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza da presente licitação, são obrigações da contratada:  
b) Prestar os serviços em estrita conformidade com as especificações deste instrumento, os quais serão executa-
dos na sede da Prefeitura e seus entes, e também na sede da Empresa.  
c) Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação, 
necessário à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos à legislação trabalhista.  
d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pes-
soais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros.  
e) Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela Prefeitura e seus Entes para a execu-
ção do Contrato.  
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CLÁUSULA QUARTA 
PREÇO DO SERVIÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE REAJUSTE 

 
Pela execução dos serviços a que alude este Contrato, fica estabelecido o valor global de R$ 144.000,00 (cento 
e quarenta e quatro mil reais), que serão pagos em parcelas mensais de 12.000,00 (doze mil reais), conforme 
distribuição abaixo: 
Prefeitura Municipal               R$ 3.000,00 
Secretaria de Educação/Fundeb             R$ 3.000,00 
Secretaria de Assistência Social            R$ 3.000,00 
Fundo Municipal de Saúde             R$ 3.000,00 
 
O pagamento dos serviços de que trata este Contrato será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em 
Reais, contados a partir da apresentação da fatura ao CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO PRAZO  

 
O prazo de execução dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses a partir data de assinatura do contrato, 
admitida à prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especial-
mente as decorrentes de correção de defeitos.  
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Quando, por parte da CONTRATANTE, ocorrer motivos relevantes que impeçam 
temporariamente a execução deste contrato, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando 
documentos neste sentido.  
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO  

 
As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recurso próprio, pela seguinte dotação orça-
mentária: 
 
 Unidade Orçamentária: 04004 - ASSESSORIA TECNICA 
Projeto Atividade: 04.122.0002.2.010 -  MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA 
Elemento de Despesa: 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CON-
TRATADA as seguintes sanções:  
I. advertência;  
II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total do Contrato.  
III. multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do contrato.   
IV. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CON-
TRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
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a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos re-
sultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
  
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item anterior, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na 
hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovadas 
perante a CONTRATANTE.  
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CON-
TRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, do seus créditos será 
retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos 
fiscais.  
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA RESCISÃO 

 
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu 
objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de 
rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber 
o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactua-
das, assegurada a defesa prévia.  
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos  seguintes  casos:  

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;  
 

b) Alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a 
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;  
 

c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização 
da CONTRATANTE;  

 
d) Cometimento reiterado de faltas, anotadas no diário de ocorrências;  

 
e) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 5 (cinco) dias, com o paga-

mento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso de rescisão;  
 

f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal.  
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Na hipótese do Contrato ser rescindido por negligência da CONTRATADA, esta 
ficará sujeita às seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções contratuais e legais:  
- assunção imediata do objeto do Contrato pela CONTRATANTE, no estado e local em que encontrar; e - ocupação 
e utilização do local, instalações, equipamentos e pessoal empregados na execução do contrato, pela CONTRA-
TANTE, necessários à sua continuidade, na forma da Lei.  
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CLÁUSULA NONA  
DO FORO  

 
O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Comarca de Benevides, Estado 
do Pará.  
 
E por estarem firmes e acertados, as PARTES assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 
   

Santa Bárbara do Pará, 20 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
CNPJ: 83.334.698/0001-09 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL LTDA. EPP 
CNPJ: 22.525.940/0001-37 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
A) ________________________________  
RG: 
 
 
B) ________________________________  
RG: 
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