ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003-PMO/2018

CONTRATO Nº 100/2018 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
TÉCNICA
ESPECIALIZADA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E
FISCAL QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO
DE ORIXIMINÁ E A EMPRESA CONSULTOR
MUNICIPAL
ASSESSORIA
EM
GESTÃO
TRIBUTÁRIA LTDA.
O MUNICÍPIO DE ORIXIMINA, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 2336, Centro,
CEP nº 68.270-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.131.081/0001-82, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA,
brasileiro, viúvo, portador do RG. 5010318-SEGUP/PA e do CPF nº 071.955.242-72,
residente na Travessa José Gabriel Guerreiro, nº 474 - Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, e a sociedade empresária limitada CONSULTOR MUNICIPAL
ASSESSORIA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA LTDA, com sede na Rua General Osório,
nº 116/302, Centro, na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, CEP 25.620160, inscrita no CNPJ sob o nº 08.616.456/0001-92, neste ato, representada por seu
sócio administrador, Sr. Roberto Adolfo Tauil, brasileiro, portador da Carteira de
identidade nº 80.551.222-5 do DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.941.66734, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o Parecer Jurídico nº
26/2017-PGM e a Ratificação da Inexigibilidade de Licitação n° 003-PMO/2018, com
amparo no artigo 25, inciso II, c/c art. 13, III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
resolvem celebrar o presente CONTRATO para Prestação de Serviços Técnicos de
Consultoria Especializada, em conformidade com a Lei nº. 8.666, de 1993 e mediante
as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO DO CONTRATO:
CLÁUSULA 1ª: É objeto do presente contrato, a prestação de CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E
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CONSULTORIA TÉCNICA E FISCAL DO MUNICÍPÍO DE ORIXIMINÁ-PA, com vistas
à implementação da arrecadação da CONTRATANTE, desenvolvendo as seguintes
tarefas:
I – Assessorar na revisão e atualização da legislação tributária municipal e elaboração
de Regulamentos afins, inclusive sugerindo implementação de novas rotinas
administrativas, a envolver o fluxo de documentos com intuito de tornar mais eficaz os
serviços despendidos pelos servidores municipais;
II – Consultoria no desenvolvimento de medidas de incentivos fiscais que visem atrair
novas empresas e investimentos no Município;
III – Assessoramento na avaliação e Reformulação das rotinas de lançamento dos
tributos municipais;
IV – Assessoramento na avaliação das rotinas de início e encerramento de fiscalização
de sujeitos passivos do ISS (contribuintes e tomadores de serviços);
V – Avaliação e Reformulação das rotinas de cobrança administrativa e registros em
Dívida Ativa, incluindo as normas de parcelamento;
VI – Reavaliação das rotinas e legislação que embasam os procedimentos de retenção
na fonte do ISS e IR;
VII – Consultoria na gestão do IPM (índice de Participação do Município), em especial
do Valor Adicionado gerado pelas Empresas, para fins de otimizar a Quota-Parte do
ICMS;
VIII - Assessorar o desenvolvimento e a instalação das instâncias administrativas de
recursos fiscais, notadamente a Junta de Recursos Fiscais em nível de 2ª Instância;
IX - Assessorar na implantação de medidas e rotinas que busquem a ampliação e
atualização do Cadastro Imobiliário do Município;
X – Assessorar e orientar o Município na formalização de convênios junto a Secretaria
do Tesouro Nacional, RFB e outros Órgãos;
XI - Assessorar no desenvolvimento das atividades da administração tributária, com o
objetivo de promover a integração das rotinas de arrecadação e fiscalização;
XII – Prestar orientação e treinamento na implementação de rotinas que promovam a
gestão das operações dos contribuintes optantes do Simples Nacional - SN;
XIII – Assessoramento na implementação de rotinas de controle das receitas da
Contribuição de Custeio da Iluminação Pública – CIP/COSIP – e das despesas de
manutenção dos serviços de iluminação pública;
XIV – Assessoramento na elaboração de relatórios e estudos de retorno financeiro
gerado por contribuintes que solicitarem benefícios fiscais do Município;
XV – Assessoramento na definição de rotinas e orientações junto ao Setor de
Contabilidade sobre questões relativas à retenção na fonte de tributos, quando da
contratação de serviços pelo Município;
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XVI – Assessoramento na elaboração da “Cartilha do Contribuinte”, cujo conteúdo, de
fácil leitura, daria ao contribuinte informações úteis sobre os procedimentos
administrativos da Prefeitura e, principalmente, apresentar os seus direitos perante o
fisco municipal.
XVII – Assessoramento na avaliação do organograma da Secretaria Municipal de
Finanças com apresentação de sugestões;
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Cláusula 2ª. Os serviços relacionados na Cláusula 1ª serão prestados mediante
planejamento das ações que fixará as prioridades e prazos de cumprimento, conforme
documento redigido pela CONTRATADA e aprovado formalmente pela
CONTRATANTE.
§ 1º. O planejamento de que trata esta Cláusula não poderá fixar prazos que não se
cumpram após a data do término do Contrato.
§ 2º. No desenvolvimento do Projeto e aprovação do Planejamento, a metodologia
proposta pela CONTRATADA deverá considerar as prioridades e as necessidades da
CONTRATANTE.
Cláusula 3ª. Os serviços de consultoria serão prestados a distância e presencialmente,
obrigando-se a CONTRATADA a comparecer na sede da Prefeitura a cada 02 (dois)
meses, enquanto vigorar o Contrato, em visitas de, pelo menos, dois dias úteis.
Parágrafo único. As visitas dos Consultores da CONTRATADA serão agendadas
previamente com as autoridades da CONTRATANTE, mediante prévia aprovação dos
assuntos que deverão ser tratados durante essas visitas.
DO PRAZO DO CONTRATO:
Cláusula 5ª. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação,
podendo ser prorrogado, mediante acordo das partes e termos do parágrafo único da
Cláusula 11.
DO PREÇO:
Cláusula 6ª. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global, certo e
irreajustável de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
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Parágrafo único. No preço estabelecido nesta Cláusula estão incluídos todos os
tributos, encargos sociais, gastos com viagens, diárias, hospedagem, transporte, e
quaisquer outros ônus que porventura possam advir da execução dos serviços
prestados pela CONTRATADA.
DO PAGAMENTO:
Cláusula 7ª. O pagamento será efetuado em doze parcelas mensais e consecutivas no
valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com vencimentos até o quinto dia útil
do mês subsequente, mediante emissão da nota fiscal correspondente.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DA CONTRATANTE:
Cláusula 8ª. São obrigações da CONTRATANTE:
I – Prestar apoio necessário à CONTRATADA na execução dos serviços ora
contratados;
II – Manter um representante especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a
execução dos serviços previstos neste Contrato;
III – Fornecer tempestivamente e com precisão todas as informações e dados
solicitados pela CONTRATADA, necessários à consecução dos objetivos dos
trabalhos;
IV – Disponibilizar espaço e mobiliário em local da Prefeitura para que os Consultores
tenham local apropriado de instalação e condições de uso, durante suas permanências
no Município de Oriximiná, exclusivamente nos horários normais de trabalho;
V – Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade, verificada na execução do Contrato,
fixando prazo para saná-las;
VI - Fiscalizar a manutenção, pela CONTRATADA, das condições de habilitação e
qualificações exigidas no ato da contratação, durante toda a execução do Contrato, em
cumprimento do disposto no art. 55, XIII da Lei nº 8.666/1993;
VII - Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA em conformidade com o disposto
neste instrumento.
DA CONTRATADA:
Cláusula 9ª. São obrigações da CONTRATADA:
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I - Obedecer às condições estabelecidas no presente instrumento, buscando seu fiel e
perfeito cumprimento;
II - Prestar esclarecimentos necessários à CONTRATANTE de informações
concernentes à natureza e andamento dos serviços executados ou em execução,
sempre que solicitados;
III - Responsabilizar-se pela perfeita e integral execução dos serviços, pela qualidade
dos mesmos, pela guarda dos documentos relativos ao presente instrumento, bem
como pelo sigilo dos relatórios e trabalhos executados;
IV - Responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros
encargos porventura devidos, em decorrência da presente contratação;
V - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições legais exigidas para sua contratação e, se
solicitado, apresentar os documentos que comprovem o seu cumprimento;
VI - Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto deste Contrato;
VII - Colocar à disposição do trabalho, profissionais com formação e experiência
compatíveis com os serviços a serem desenvolvidos, sendo certa a inexistência de
qualquer vínculo entre esse pessoal e a CONTRATANTE;
VIII - Nomear representante junto à CONTRATANTE, com autonomia e autoridade para
resolver qualquer assunto relacionado com os serviços contratados;
IX - Participar de reuniões com a CONTRATANTE, acatando toda determinação que se
refira à fiel execução dos serviços contratados;
X - Afastar, após notificação, todo empregado ou prestador de serviços que, a critério
da CONTRATANTE, proceder de maneira desrespeitosa para com os servidores desta;
XI - Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
XII - Providenciar a imediata correção das deficiências, devidamente comprovadas,
apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados, sem que
isso implique qualquer ônus para a mesma;
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XIII - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por comprovada ineficiência ou irregularidade cometidas por seus
empregados, contratados ou prepostos, envolvidos na execução do Contrato.
XIV - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos, seja por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou

prepostos,

obrigando-se,

igualmente,

por

quaisquer

responsabilidades

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento do presente instrumento.
DO SIGILO:
Cláusula 10ª. As informações internas, os dados cadastrais dos contribuintes e os
relatórios emanados por força deste Contrato serão considerados informações restritas
e objeto de sigilo pelas partes.
Parágrafo único. A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e
confidenciais", os relatórios resultantes dos serviços prestados por conta deste
Contrato, podendo a CONTRATANTE, a seu critério exclusivo, autorizar a sua
divulgação, única e exclusivamente para demonstração de capacidade técnicoprofissional da CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA:
Cláusula 11ª. O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar
de sua publicação.
Parágrafo único. O prazo estabelecido nesta Cláusula poderá ser prorrogado, por
meio de termo aditivo, mediante justificada necessidade previamente aprovada pela
autoridade competente.
DA RESCISÃO:
Cláusula 12ª. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração da
CONTRATANTE nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78,
amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, e judicialmente, nos termos do art. 79,
inciso III, todos da Lei Federal nº. 8.666, de 1993.
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro
CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

§ 1º. Na hipótese da rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor
dos prejuízos comprovados.
§ 2º. Este Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE,
devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à
CONTRATADA a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.

DAS PENALIDADES:
Cláusula 13ª. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá
aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do
artigo 87, da Lei Federal nº 8.666, de 1993:
a) advertência;
b) multa, nos seguintes percentuais:
- 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
serviço não realizado;
- 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente.
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento para contratar com a
Administração por um prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) 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 Pública Municipal pelos
prejuízos decorrentes;
§ 1º. O valor da multa prevista na alínea b desta Cláusula será retido dos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
§ 2º. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.
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§ 3º. A critério da Administração Pública Municipal poderão ser suspensas as
penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

DA FISCALIZAÇÃO:
Cláusula 14ª. A CONTRATANTE acompanhará a execução do Contrato, nos termos
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo indicado para tanto, o Secretário Municipal
de Planejamento da CONTRATANTE, que fiscalizará a execução dos serviços e fará
cumprir todas as cláusulas e condições constantes deste Contrato, devendo
providenciar as anotações de todas as ocorrências em registro próprio, nos termos do
§1º do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, podendo determinar o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na execução contratual.
§ 1º. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, sendo que a
ocorrência destas não acarreta corresponsabilidade da CONTRATANTE.
§ 2º. A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do
presente Contrato, se comprovadamente considerados em desacordo ou insuficientes,
conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Cláusula 16ª: As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, na dotação orçamentária:
Dotação orçamentária exercício 2018:
04 0404 04 122 009 1.004 – Capacitação do Funcionalismo Público
Classificação econômica
3.33.90.39.00 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica
Sublemento
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais
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DAS ALTERAÇÕES:
Cláusula 17ª. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto contratado em até 25% (vinte e
cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvadas as condições
relativas às supressões que poderão exceder este limite, conforme disposto no §2º,
inciso II, art. 65, da Lei n.º 8.666, de 1993.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Cláusula 18ª. A tolerância da CONTRATANTE em relação às falhas, atrasos ou
inadimplência por parte da CONTRATADA não importará em alteração contratual ou
novação.
Cláusula 19ª. A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para
qualquer operação financeira.
Cláusula 20ª. O presente Contrato será rescindido nos casos de subcontratação total
ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese de subcontratação de serviço
secundário que não integre a essência principal do escopo do objeto contratado, desde
que expressa e previamente autorizada pela CONTRATANTE, mantida em qualquer
caso a integral responsabilidade da CONTRATADA.
Cláusula 21ª. As relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE serão sempre
por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência dos
serviços que deverão ser, imediatamente, confirmados por escrito.
Cláusula 22ª. Os casos omissos e as questões oriundas deste Contrato serão
resolvidos de comum acordo entre as partes.

DA PUBLICAÇÃO:
Cláusula 23ª. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na
Imprensa Oficial dos Municípios, em forma resumida, em obediência ao disposto no
parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
DO FORO:
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Cláusula 24ª. Fica eleito o foro da Comarca de Oriximiná, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer conflitos
resultantes da execução do presente Contrato.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual forma e teor, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo
identificadas.
Oriximiná-PA, 20 de março de 2018.
ANTONIO ODINELIO TAVARES
DA SILVA:07195524272

Assinado de forma digital por ANTONIO
ODINELIO TAVARES DA
SILVA:07195524272
Dados: 2018.05.15 15:39:46 -03'00'

__________________________________
Antônio Odinelio Tavares da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM
GESTAO TRIBUTAR:08616456000192

Assinado de forma digital por CONSULTOR MUNICIPAL
ASSESSORIA EM GESTAO TRIBUTAR:08616456000192
Dados: 2018.03.21 10:28:50 -03'00'

___________________________________
CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA
EM GESTÃO TRIBUTÁRIA LTDA
Roberto Adolfo Tauil
Contratado

TESTEMUNHAS:
1.________________________________
CPF:
2.________________________________
CPF:
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