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CONTRATO Nº 452/2021-PMO
CONTRATO

ADMINISTRATIVO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORIXIMINÁ E A EMPRESA L. J. DE A. MELO ACCOUTING EPP,

CONSOANTE

AS

CLÁUSULAS

E

CONDIÇÕES

SEGUINTES:
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ORIXIMINÁ, através da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, CNPJ-MF, Nº 05.131.081/0001-82, denominado daqui
por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ,
PREFEITO DE ORIXIMINA, portador do CPF nº 755.767.912-15, residente na RUA 24 DE
DEZEMBRO, 1886,

e do outro lado L. J. DE A. MELO ACCOUTING - EPP,

CNPJ

26.077.192/0001-28, com sede na AV.GOVERNADOR J. MALCHER,Nº937,EDIF REAL ONE
S1503, NAZARE, Belém-PA, CEP 66055-030, de agora em diante denominada CONTRATADA,
neste ato representado pela Sra. LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO, residente na AVENIDA
SENADOR LEMOS,435, UMARIZAL, Belém-PA, CEP 66050-000, portador do CPF 775.112.12204, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - O presente Contrato tem como fundamento legal a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, decorrendo de processo de Inexigibilidade de licitação nos termos
do artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso III do supracitado diploma legal,
por se tratar de contratação de serviços técnicos profissionais com comprovada formação
técnica e reconhecido tirocínio na área de consultoria e assessoria jurídica/administrativa a
órgãos da administração pública.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para os

serviços de CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, no desenvolvimento das
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atividades de natureza: Treinamento e capacitação de servidores da Área Pública;
Controle orçamentário, financeiro e Patrimonial; Elaboração do Termo de
Conferência de caixa e banco; Conciliação Bancária; Mapas de Receita e Despesa e
Alimentar o Portal da Transferência; Elaboração de Balancetes Mensais; Elaboração
de Prestação de Contas Quadrimestrais com o TCM/PA e suas respectivas Defesas;
Elaboração

dos

Relatórios

Resumidos

de

Execução

orçamentária-RREO;

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS entre Poderes e Fundos-Adm. Direta e Indireta; Elaboração
dos Relatórios de Gestão Fiscal-RGF; MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS Inscrição dos
Restos a Pagar Processados e Não Processados; Informação do SIOPS; Informação do
SIOPE; Informação do SADIPEM; Elaboração do Balanço Geral; SICONFI Realização de
Audiências Públicas para Prestação de Contas; relatório informatizado de acordo com
a Lei Federal 4.320/64, e a Lei Complementar 101/00 e outras legislações do Tesouro
Nacional, Tribunal de Contas e Outros Órgãos; Prestação de Contas de Recursos do
SUS; Prestação de Contas de recursos do FNDE; Prestação de Contas de recursos do
SUAS; Prestação de Contas de Convênios firmados com Estado e União; Outros Afins,
destinada a atender e desenvolver as atividades relacionadas junto a essa
Administração.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1 - A prestação dos serviços ora pactuados será feita no Município de Oriximiná, ou ainda
em qualquer localidade do País que se faça necessário, ressalvada a seguinte condição:
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE se
obriga a:
a)

Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA SEXTA deste

instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades exigidas;
b)

Permitir a CONTRATADA o livre acesso as instalações do CONTRATANTE,

possibilitando a execução dos serviços, bem como proporcionar toda a logística necessária
ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato;
c)

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste

instrumento, o qual deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
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d)

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na

execução do contrato em questão.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a:
a)

Executar fielmente o objeto contratado, tudo em conformidade com as

especificações, projetos e prazos estipulados;
b)

Informar o CONTRATANTE, tudo que diga respeito ao contrato em comento;

c)

Atender

as

determinações

regulares

do

representante

designado

pelo

CONTRATANTE, bem como as emitidas pela autoridade superior;
d)

Aceitar a ampliação ou a 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 SEXTA – DO PREÇO
6.1 – A CONTRATANTE pagará a empresa CONTRATADA, a quantia referida na proposta de
preço, no valor total da presente avença é de R$-480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil
reais), a ser pago no prazo de (12) doze meses, sendo valor mensal de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), que deverá ser pago todo dia 10 (dez) dos meses subsequentes à
assinatura do presente contrato, na conta bancária a seguir identificada, cuja CONTRATADA
é a sua titular:
BANCO DA AMAZONIA
AGÊNCIA 0124
CONTA CORRENTE: 072.891-0
§ 1º. Caso a data do pagamento prevista contratualmente, coincida com feriados ou dias não
úteis, fica prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
§ 2º. Caso haja morte ou incapacidade civil dos sócios da CONTRATADA, seus sucessores ou
representantes legais receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação consignada
no orçamento da Prefeitura Municipal de Oriximiná – Pará: Exercício 2021 Atividade
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0505.041230001.2.018 Manutenção da Secretaria de Finanças, Classificação
econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.01, no valor
de R$ 480.000,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado
oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. Recursos
Próprios.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO E
DE REAJUSTE DO PREÇO
8.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 10 de dezembro de 2021
extinguindo-se em 10 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
Parágrafo único. Caso seja prorrogado e desde que acordado entre as partes, o valor
contratual poderá ser reajustado, utilizando o INPC como índice ou por convenção entre as
partes.
CLÁUSULA NONA – DAS FORMALIDADES PARA O PAGAMENTO
9.1 - Para que o pagamento seja efetuado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá
apresentar com pelo menos 03 (três) dias de antecedência:
a) O Recibo de pagamento pelos serviços prestados; e
b) A Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável da Unidade recebera do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- Aplicáveis em desfavor do CONTRATANTE:
Pelo atraso injustificado no pagamento da CONTRATADA, poderá ser cobrada multa de mora
no valor de 0,5% sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso, até o limite de 2%.
- Aplicáveis em desfavor da CONTRATADA:
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, poderá sofrer as sanções previstas nos
incisos I, III e IV, do Art. 87, da Lei nº. 8.666/93, juntamente com multa de até 2% sobre o
valor deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE
11.1 - O extrato do presente contrato será publicado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Oriximiná, na forma do Parágrafo único, do Art. 61, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
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12.1 - Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou
unilateralmente pelo 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 TERCEIRA – DO FORO
13.1 - As partes elegem o foro de Oriximiná - PA, para dirimir quaisquer divergências oriundas
deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza
seus efeitos legais.
Oriximiná/PA, 10 de dezembro de 2021.
ARGEMIRO JOSE Assinado de forma
BENTES
digital por ARGEMIRO
DINIZ:755767912 JOSE BENTES
DINIZ:75576791215
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