
ESTADO DO PARA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ESPEC IALIZADOS DE
CONSU LTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE
UM LADO, A CÂMARA MUNICIPAL DE
BREVES/PA E, DE OUTRO A EMPRESA L DE LEÃO
CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL LTDA
- EPP, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES/PA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob n' 04.317.145/0001-71, com sede à Rua Duque de Caxias, n. 1910. bairro

Cel. Lourenço Borges n' 2318. bairro Centro, nesta Cidade, no uso de suas atribuições que Ihe

portador da identidade profissional CRC/PA n' 019765/0-7. portador do CPF/MF 008.569.882.27.
cédula de identidade n' 6068429 SSP/PA. domiciliados e residentes na Tv.'Mariz e Barrou no 3551.
bairro do Marco. na cidade de Belém/PA, Estado do Para. denominado para este ato de
CONTRATADO, têm justo e acordado o presente Contrato Administrativo de prestação de serviços
profssionais especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica, pelo prazo estimado de 12
(doze) meses, nos termos do processo de inexigibilidade de licitação nl' 001/2017-
IN/CPL/CMB, mediante as cláusulas e condições abaixo indicadas que se obrigam acumprireobservar fielmente: ' '' ' ' ' '- '

A CONTRATANTE e a CONTRATADA mutuamente se obrigam pelo

==H'==u:fine.=HEK'l:H$üi/
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se compromete a prestar serviços

técn cos profissionais relativos aos registros dos atou e fatos contábeis praticados pela
. ':Câmara Municip.al de Breves/PA, compreendendo a sua execução orçamentária
e financeira, e ainda, a elaboração dos bala ncetes mensais de janeiro a dezembro do
ano de 2017 visando à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos
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de controle interno, bem como consultoriaMunicípios e

contabilidade.
orgao na área de

Parágrafo Segundo
compreende:

a) Apuração e elaboração de balancetes;
b) Demonstrativos de Resultados e Relatórios Gerenciais:

c) Escrituração da Contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentesl
d) Acompanhamento dos procedimentos contábeis realizados durante o exercício:

e) Conferência dos registros de bens patrimoniaisl

25%. MDE)lamento do art. 212 da Constituição Federal (mínimo de

g)Acompanhamento da EC 29(mínimo de 15% -AGPS)l
h,l Acompanhamento do equilíbrio das Contas Públicas

A definição dos serviços a serem executados

Pela execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 1 62.000,00 (cento e sessenta e dois
mil reais) conforme a proposta da CONTRATADA, parte integrante deste.
independentemente de transcrição, a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais.
iguais e sucessivas de R$ 13.500,00(treze mil e quinhentos reais) cada.

Parágrafo Primeiro. O pagamento relativo à execução dos serviços será efetuado
por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo fornecedor até o dia 25 de
cada mês, mediante o envio das das Notas Fiscais/Faturas

devidamente certificada pela Comissão de Recebimento 'de Serviços de que o
objeto foi devidamente entregue em conformidade com as condiçõ.es
estabeecdas nteo Processo de Inexigibilidade, Anexos e no Instrumef\tQ

-*.,. 'Ç'---RÜ.=

'\

)
al Número da Licitação;
bl Número do Contrato

IH ÇI i:$B'll l qKE lil.;rl':g.=!
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alterade alções as de islapostCAMARA MUNICIPAL. DE BRj:VES o objeto em função de

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

recurso da seguinte Dotaçãoorreatesntdria:presente licitação correrão por conta do

0101.01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
3.3.90.39.00 - Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

,..--Parágrafo Primeiro. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste
Contrato nas condiçõe.s avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na
forma eprazo convencionados. ' '' ' ' -- -'

Parágrafo Segundo. Constituem obrigações da CONTRATANTE

a) Fornecer a documentação indispensável para a execução dos serviços
constantes do objeto contratual, consistindo basicamente em:

. Boletim de caixa e documentos nele constantes:
Extrato de todas as contas bancárias, inclusive aplicações;

' Documentos relativos aos lançamentos, tais como: depósitos, cópias de cheques,
borderõs de cobrança, descontos, contratos de créditos , aviso de créditos e débitos.
conciliações, etc

. Nota de empenho, liquidações e pagamentos, e seus comprovantes.
b) Efetuar o pagamento ajustado
c) Enviar à CONTRATADA até 02 (dois) dias do mês subsequente ao da prestação
de contas todaa documentaçãoconstantenaalínea a: ' ''''' -- -- r'--'-'
d) Ceder local para a execução dos trabalhos:
e) Acomoanhar e fiscalizar os serviçosl

f) Designar servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços contratadosl
g) Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil com
referência à execução do serviço.

Parágrafo Terceiro. Constituem obrigações da CONTRATADA

a) Assessorar o Presidente da Câmara em assuntos relacionados a atividades
financeiras e administrativas. com impacto para a contabilidades
b) Orientar a equipe da Câmara Municipal, responsável pelos regístros contábeis
nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, especialmente' quanto à
classíücação correta do repasse recebido do Poder Executivo e das despesas.
quanto a sua conformidade com as ações (projetos, atividades e operações
.especiais) constantes do orçamento aprovado pela Câmara Municipal; ;
c) Realizar o fechamento das prestações de contas a serem encaminham ao Tribunal
de Contasl
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.Emitir e transmitir o Relatório da Gestão Fiscal - RGF, de acordo com

periodicidade exigida pela LRFI
e) Elaborar o Balancete Financeiro e todos os relatórios de nrestanão de contas
inclusive com sua remessa ao Tribunal de Contas: ' ' --'-::--

h) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obriaanões
decorrentes da inobservância da legislação em vigora ' ' ' ' u-''''
i) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes
da execução do presente Contrato

1) Assumir total responsabilidade pelos danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos servíçosl

:* ::;==!ã?'l :,,:U':l:l-"=;':T .;' i áil=,gã
1) Não delegar ou transferir es seus deveres a terceiros:
m) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato. documentos
que provem estar cump.rindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas
na licitação, em .especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. tributáros
nscals e comerciais:

n) M.anter, sempre atualizadas, durante a vigência do Contrato as Certidões
Negativasjunto ao FGTS e ao INSS

o) Cumprir todos os prazos estabelecidos nas legislações, quanto aos serviços
contratados, condicionados à satisfação das obrigações da CONTRATANTE.

S

vigência do

CLÁUSULA S EXTA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo Primeiro. O proponente classificado chamado à contratação, ou o que Ihe

celebradas e/ou proposta apresentada. ncia de qualquer das cláusulas contratuais

Parágrafo Segundo. Pelo descumprimento do prazo de entrega , ficará o contratado
sujeito à multa moratória de 2% (dois por cento), ao dia de atraso, calculada sobre o
valor total do pedido de fornecimento, do valor total do objeto solicitado.
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definidas no presente
seguintes sanções:

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES
edital e contrato e demais cominações legais, aplicar as

al Advertência

bl Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

Câmara Municipal de Breves/PA, em 7-6 de janeiro de 2017

/t 1 /1

WALIER GÕMÉg' (5ÀhÜÊIIIÕ
Presidente da Câmara Municipal de Breves/PA

CONA' RATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

CPF

CPF
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EXTRATO DE CONTRATO

DMINISTRATIVO N' OO1/2017-IN/CPL/CMB

ESTADO DO PARA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES, ESTADO DO PARA.

CONTRATADA: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E
COMERCIAL LTDA - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONtÁBIL

VIGENCIA: 16 DE JANEIRO DE 2017 A 16 DE JANEIRO DE 2018.

VALOR GLOBAL: R$ 162.000,00(cento e sessenta e dois mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0101.01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

FORO: COMARCA DE BREVES/PA.

DATA DE PUBLICAÇÃO (Art. 134 da Lei Orgânica Municipal): 16 DE JANEIRO
DE 2017

JAHNDRESSON PINHEIRO
Diretor Orçamentário e Financeiro CM-DF-1 8

Portaria no 001/201 7
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