
ESTA !) rl'
1)0DEl{ L!;

CAb,IAl{,\ NI LIN ! ': \

CONTRATO ADMINISTRATIVO N' l :: l\ }) ;...j'= {gs

CONTRA'T
DE $E::

UM LÃ,
BREVES.
$iLVÀ GÜ
}MELHOK F

MH
-'\

DE PRESTAÇÃO
}ZAOOS DE
ASSESSORIA

C E LE ERAM DE
WUMãCiPAL DE

'vlPRESA E A C DA
!tE; COMO ABAIXO

:Í\

n

A CÂMARA MUNICIPAL OE BREV[8:
nscrita no CNPJ sob n' 04.317.145/0001
bairro Cerltro, nesta cidade de !Breves: [
represeEatante legal. senhor W/:\i.TER GQhiEi:
de Ideíltidade n' 2399178, 2; /ia. S$P.rPA e
Rua Cet. Lourenço Borges ílo 2318. i)aíf-ío C;e!

Ihe sáo conferidas por Lei. deste alo menor:n

SILVO CON'í'ANIL EIREl-.El: - hJE, F)c'
23.652.978/'(1001-33. com seda na Rua Joãü
Mira: Estado do Para, neste ata Êepresenlada
brasileiro soltelio. portador do CPF/:íiIF r:
$SP/P/'.. residente e doinlcil adü á R }a Jogo
íxdiri: Estado do Para. denominado FJai'a esi:.
presente Contrato Adminíst!-ativo de })regi:n
Consultoria e Assessoria Jurídica. peia praz
do processo de INEXIGiBILiDADE í
rnediailte as cláusulas e collciiçC$es ai:,
obse rva r fiellnenle:

M
i..:; {) LH

H
H

direito público interno.
i::!i ].ic de Cax]as. n' ]910.
.t: - prcsentada por seu
,ai :'::lo l)ortador da Carteira

:vidente e clornicilíado a

s.las atrit){iições que
ut;o lado. E A C DA
o. cona CNPJ ílo

.:, i,â cidade de lgarapé-
tO COSTA DA SILVO.

i. l.nlltidnrqo nO 'âGqí:QC\'2

rlã cidade cle lgcarapé-
l:'í] Justo e acor-dado o

:l: especializados
.} ::teses, nos feri-no)

ü l?.f 2ü 'i 7 -1N/CPL/CMB,
l rigaill a cumptit e

6

a
R

r'}

r:.)
H
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CLÁUSULA PRIMEIRA - [.)C ül3JETC

A CC)NTRATANTE e a CC
pacto aqui estabelecido e deílíaeln coi':'
DE SERVIÇOS ESPEC:ALtZADOS
CC)NT/'\E31L PARA A CÂrvlARA FvlUFqlCil=

©
f"

se obrigann pelo
l.i a PRESTAÇÃO
E ASSESSORIA

=,Ü DO PARA.

Parágrafo Primeiro ,c-. CC)iqTi:
técnicos profissionais reiatí..'os aos regisi
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES/PA
e financeira. e ainda. a elaboração dos
ano de 2017 visando à prestação .l

Municíf;ios e órgão de c)i:li-üle
co r] ia biiidad e

'".'. al r::T a prestar serviços
o; :õlbeis praticados pela
'="'icução orçamenlária

E:l=o a clezenlbro do
,ll cle Comas dos

na âiea de[(.. r]a

CNPJ 04.317.145/0001-71 RI.ta DI.!riue de C
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CANIAliA A4Ur:
Parágrafo Segundo - A deíi:

comfnreende
a) Apuração e elaboração de baiaí'
b) Demonstrativos de Resultados e
cl Escrituração da Cantai)ilidade cl:
vigentes
dl/\comi)anhamenEo dos ;)ro.;edil-:lc.
e) Conferência dos regisiros de bclls l)al
f) Acompanl)cimento do art. 212 da Co:-:s
25'} - MDE)
g) Acotllpanllai-nento da EC 29 (iTlíriimo
h,IAconlpanhamento do equllít)!io clãs C(.

e rem executados

c o:lncípios contábeis

(n.Rto o exe!-cicio

CLÁUSULA SEGUNDA - DO V'ALAR (

Pela execução dos serviçcls des
pagará ft CONTRATADA o «alar total

reais). conforrrle a plapostE\
ndependentemente de transcrição: a s(
iguais e sucessivas de R$ ! 6.2õnu,00 (dç

CONTRATANTE

klegranle cJeste.
a l rpl ne mnnen ie

eals) cada

d a.

Ç!;Ay3.yÇA...TERCEIRA- COIRO.IÇQEII

Parágrafo Pri!-neirc}. O pagar'{
efetuado por crédito em coima corrente
25 de cada mês. mediante o elavlo das

ios serviços seria""-x
r:lecedor. até o diaa

Parágrafo Segundo. /\ iqcta
devida!-neste certificada [-'. ;\ - ,:)i ]
objeto foi de«idamenle elllregt.ie
estabelecidas no Processo cle
Clontralual , e corltei

M o, a qual será
viços de (lue o
as coradições

10 1 nslrumenlo

'\. Í3 ;

al Ntlímero dit l.icítação
ÍJúlr.ero clo Contrato

Parágrafo Terceiro. E;n llcaaencic:
do fornecimento. será acrescício ao vaia
por dia útil de atraso. a título de conape:

i :: c!-éditos !esultantes
;al o equivalente a 2%IH U H E

Parágrafo Quarto. .i:'. cornli-;:linda
na pr.ol)opção correspondem'le. c .;e;ntua
de alícuoÍas de impostos if':.:id ::Rios
alterações nê] legislação p::= lir":e:-;i.'::

ra a contratante
=íl! entes de nnudança

=to: em função de

CNPJ 04.317. 145/0001-71 Rua [)u :i ue c]e 1;0
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CLÁUSULA QU ÀRTA- DO$ REAL

(.)s pagamentos d"c;c,;ie;: .es
recurso da seguitate Dotação, Clr;;ar'aCnE

3.o po! conta do

01 0 1 .0 1 .03 1 .000 1 .2.00 '1 M a n L! tc !l çã " ( . .] ?'} '\ ara Municipal
3.3.90.39.00 - Outros Serv. De vero

C LAUSULA QUINTA DIREI'r"O$ E RE$ ?.$ PARTES

Parágrafo Primeiro. Conslíluem clireilc:
Contrato nas condições a'./erga.:las e (l
forma e prazo coí'ivencioRâcios

i)er o objeto deste
,'alar ajustado na

Parágrcafo Segundo. Constituem )briga

a) Fornecer a documentação Inciisl
constantes do objeto contratual, consisllí:(l

Boleliill de caixa e doca.libertos i":
Extraía de todas as comas l)ancãí-1,:
Documentos relativos ac,s laia:..:

cheques. borderõs de col)lança desc:
dóhitOÇ r-.-.nr-jlinnÃnc ot'~Y'v \.' \.J . \./ L\-f

. flora de Empenho. ll(i:.!leia;ões c
b) Eíotl.i8i o l)agarllento calor.!a:lo
c) Er-aviar à CON'i"RATAS),\ ;!ié : 2 ((]'
de contas toda a documerltaçãc cciasti
d) Ce(Jer local para a execcição cl:=s iia
e) AcolilÍ)aRrIar e fiscalizar os seí'/aços
f) Des galar servidor real)onsá,'ei pel
gl Esclarecer à CONTRATAD/]: toda
referêílcia à execução do ser/lço.

,xe'cLição dos servicos

Í)óbitos, cópias ãe-
aviso de créditos e

~..'a !l te $

ao da })íeslação

3 r\ .' ;os contratados:
!empo hábil com

Parágrafo I'ei-cei i'o. Consl.iluDE'i\ oi)rigaç

al Assessorar o Presidelni.e cla çâ.!.
financeiras e administrativas, co='' itl'l:.a.
bl Orientar a equipe da r.âll.al a íu'li.!:

nos sistemas orçarlaentállc-. íir.ailcel
classificação correia do rezasse reco
quanto a sua confornaidacle .3:r]. z:.

especiais) constantes do orçail-!e:lLo al

leias a atividades

.ci'~í- "egistros conlábeis
ailneraie quanto à

.'o e das despesas
ages e operações
)al

CNPJ 04.317.145/0001-71 íti.!? Du :l l.!'? cie
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c) Realizar o fechamento das l:'eslaçf,
de Contas:
d) Enljtir e transmitir a Relatório
periodicidade exigida pela Lr-;F
e) Elaborar o Balancete Financeiro e l
inclusive coral sl.la remessa ao Tribui'ai
f) Trabalflcar er-n carticulação cair: os
Municipal. contribuindo pa:a l!!'] TICll-r

g) Executar lodos os serviços oble1:,
dedicacão e dentro dos paclíões l(bcnlcc
h) Regi)onscabilizar-se polca Inlegraí presta
decorrentes da inobservância da legislaçl
íl Arcar ca[-r] os encargos irai)all]lstas.
da execução do presente Gcnlrpi
1) Asse,ii-nlr total responso li.::lc
tercellcs. f.,o si OL} por sc)-;; "=i)í':s
kl Manter :iur-abate a exp=1,icõ.:. dü
obrigações por ela assumlcl.as* e i.ocl.

exigidas na licitaçãol
1) Não delegar ou transleri; ..:s s.:l.}s d
m) ApreseraLar sempre qüie saiicilado. d:
que proverll estar cumprindo .l leytsiaçg.
na licitação. Qi'R esÍ)eciai. e;:=aiçlos
fi era i c r3 .-nn)orfã a lc -

n) hlanler. sempre at.t.iallziadas: ciu!

Negativas .junto ao FGTS e ao li*lS$
o) Cuí[[l)r;r lodos OS O! .]

conta;)iéico::,: ;or:diciona(ics

a!«unhas ao Tribuna

de acordo cor-n

1)! estação de contas

zonais da Câmara
Poder Legislativo:
ssionalistno, zelo,

,.'''H ./l:i ::li.janto às obrigações

):':. : : : ':11" e Fetais decorrentes

R,':\T/\NTE ou a

:lcle de todas as
ão e quialificação

ato. doca.imensos
lções assumidas
:láíins IÍlh l it árinç

ato a$ Certidões

©
/

i.:!ralo aos será'iç(}
';. .':\.TENTE

CLÁUSULA S EXTÀ - SJ\.!iÇ.Üí:S

'aíágrafo Prirnelro. O prc,pol'i-=
qt.le Ihe suceder: e/ou =ü!\:.íatca.l3s. ':
artigos 86 e 87 da Lei !l' 8.8C6.93:
centc-l sobre o valor da cícielil d í, i-ne=;l
Decreto n'.22.626. de C)7/'0'+/33. ;nodifl=
valor tola da proposta, peia re:usa erll
equivaêerlte e eíl] caso clc li:í:ir;aâ
celebradas e/ou proposta ai)!c:e;:l .ci;.

:': {1 {=p'l

l
contratação, ou o

l=i3$ previstas nos
ei-.al l OqG (dez por

elegido no art. 9' do
c3=, de 05/C)1/38, do

)urro instlciínento
sujas contratuais

Í:'ar.àg' afo Segui- :i
conta.:it:iJ:) s-i.jello à n
calculada :;ocre G vc8lot i:.!.:! clc

f'
" :ltrega: Ficará o

dia (ie atraso
:::ür letal :lo oi)feto

Pa rág ra fo
proposta/contrato

Terceiro. Quem. cci
nao ceiel)Ei? i o coltli

vaildade dca sua
ro.:lt,tios . ai)resenlar
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doculTnentação falsa exigldl.! p::ia o ceia,
objeto, não i-mantiver 'a p'aposta
comportar s'3 (]e modo iniciõneo ou =-

definidas íio presente edital e conLr;'
sega-fl;lhes sz\!)çõe$

r

Í=> f''

da execução doão do contrato.
juízo das muitas
egais. aplicar as

al /\aveíiéncla
bl Suspensão tempoíár;a de
contratar colll a Câmara Ívlulllclpa1 1:

i:upedimenlo de

c)..D.eciaração cle inidoneicJacle })a;
PÚ.biicca, enriuanlo perdurarem os 1110
sela promovida a reabilii; ;;ãc. :la íc
que aplicou a pendida(Jc

H

n A rl rl] i n ic t rn í-ã n

!!lição ou até quen nrl nl in ic l rn í-ãnY--

Câmara Murllclpal de !3re

l
2017

'ÚvALVER
Presidente da CAFÉ o.

(.4,.c
E A C [;.':\ f:;]L'v/=

y,:--

Testemunhas

CPF

CPF
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CONTRATO ADMINISTRATIVO }io õ

CONTA,QTA.NTE: CAM,&RA: h$U;.lIGar.

CONTRA,TÉ:DÂ: E A C DA $1i.'v'/\ CC

OBJETO: CON'l"RATAS/'\C i:i111

SERVIÇO)S ESF'ECIALIZ/=\[)0$ i.)E: (]::

VIGENCIA: 03 D= NIARCC nr 21)' ''

VALOR GLOBO\L: R$ '181i,000,00 ({;''

DOTAÇÂQ C)RÇAMENT.ÀRI/\:
0101.01.031.0001.2.001 -- Maná.!lellç5 .
3.3.90.39.00 - Outros Será. cle rcrç.

FORO: COívIARCA DE BilEVE$;'P./:

DATA DE PUBLICAÇÃO {.ã.:-!. '} ]4 dl'.
2a37

>0 DQ PARA

:RES'r'AÇAO i)E
{l,a\ CC)NTAi3i L

Cais).

.' ,\ '!. !a M !niclpal

DE MARÇO DE

(

JAt-!ODRES

Poria í-

)

Ü }'e;a ineiltá

CNPJ 0Ó.3] 7.145/0001-71 - í:.i.lo E)t}(iue


