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CONTRATO ADMINISTRATIVO NS OOU2O2 I.CMS
INEXICIBILIDADE N' OO I i2O2 1 -CMS

99ryIRÁro DE pRf,srAÇÃo DE sf,RvtÇos DEC^ONSULTORIA E ASSESSORIA cõxüriii
ESP.E9_rA-LTZADA, QUf, CELEBRAM COlr 

-nasÉ' 
Nõ

lB!-c1sso DE rNExrcrBrLrDADE N. oorjjõir. i
^ClyAlrA MUNrcrpAL DE sANTARÉú E ri';;l:
SOUSA COMO ABAIXO DECLARAM.

.ÂMARA MUMCI*AL DE 
^SANTARTíM, 

pessoa jurídica de direiro púbrico intemo, inscriro noCGC/MF sob o n' 10.2 r9.202l000-l-g2, com ."i"'" t r" ,*o .idade de santarém do estado do pará sito àAvenida Dr' Anysio chaves, 1001, i07, baino ao a"r"pãn9 v"lho, representada nesre ato pero seuPresidente Sr' R,NAN MANUEL LIBERAL ilnliüxron. brasileiro. casado. porlador docPF na 758'416 '222-34 Carteiraae Identidaàe ni iiüíl pc/pA, residente e domiciriado nestacidade de Santarém - pará à ll:lldu sao s.úu.tiaã, ãii i ap o _ fuirro Aldeia, CEp 68040_040.denominado simpresmente .,NTRATANTT 
" 

li I no s sousA - ME, empresa inrrivirruar,inscrita no cNpJ N" 32.997 .gi6roo0r-zz, 
"o, ,"Jã Ãr,. são"s"u*tiao, l90 r - bairro Ardeia, cEp 68.040-040. Santarém pA. nesre aro representado por RoosEvet-i:úE oa srLVA SouSA, brasireiro, casado.conrador, inscrito no cRC/pA 0r0.401-0, pcrtuao. ao nc n!-t1i4234-ssp/pA, cpF (M. F.) 324.41r.422_91, domiciliado na cidade de Santarém, Esiado do pani i Ár. sãà s"u^,ião,235 - bairro Ardeia, doravantedenominado apenas coNTRATADA, ajustam 

".or"orau* ii.on,,"oçao a. serviços. de acordo corl ascláusulas e condições seguintes:

ct-ÁusuLe | - Da Base Legat
o.contrato.tem-como base regar a Lei ne g.666/93 e alterações posteriores no seu Artigo 25, inciso II. c/cart. 13, inciso lll.

cl-Áusul-,q II - Do objeÍo
PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBILESPECIALIZADA PARA ATENDER .q,S NNCTSSTNAOES »A àÃr,r"Iü'üiIXà"úO' 

'"saxrlnÉrr.

CI-ÁUSUl,.C, III - Das Obrigações do Contrarado
Fica o contrâtado obrigado a assessorar contabilmente a câmara Municipal, na elaboração das prestações
de contasjunto aos tribunais de contas e órgãos da administração estadual e federal e balanço geril, uisaraoresguardar a administração municipal de suas obrigações fiscais.

PAR]|GRAFO PRTMEIRO - o contrarado durante toda a execução do corrtrato deverá nranrer
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condiçáes de habilitação 

" quutin"nçao
exigidas.

CLÁUSULA IV - Das Obrigações do Contrâtanre
O Contratante é obrigado a:
a) efetuar o pagamento mensalmente dos serviços prestados até o dia 30 do mês de competência;
b) custear todas as despesas que se fizerem necessárias à execuçâo dos serviços do , inclusiv
aquelas realizadas fora do município durante
outros de interesses do órgãol

o acompanhamento dos processos de p corlas o llde
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,:1"fl"ffi:1"JffiffiT,,J::11"*iJ.?Iicipação em cursos, simpósios, seminários e demais eventos
d) arcar com o pagamento de cusleios. duran.e.o desempenho de suas funçôes, a inreresse da cánraraMunicipal de Santarém. nos mesmos ualores .srub.lecij"G;;", agentes políticos.

CLÁUSULA V - Da Remuneração
o contratante pagará ao contratado o 

_varor de Rs 250.000,00 (duzenl0s e cinquenta mir reais),correspondenre a 23 (vinte e três)_meses de ur.".*;r*" õil;;;., gerais ao finar de cada ano, podendoser reajusrados anualmente em percentuâl iguut ,o pr"ui.io ;;lnàlces oncia;s (lNpC_FGV).

L o valor de R$ 10.000'00 (dez mir reais), correspondente a assessoria mensar que será empenhada e pagano mês de competência até o dia 25 do mês corrente.2 O pagâmento deverá ser 
"f"tuado^ob"de"enao'uos proc"di*entos contábeis da administração pública.mediante transferência bancária em Conta Corrente.

3 o valor estimado a ser utirizado para o exercício de 2021 será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mirreais).
4' O valor estirnado a ser utilizado para o exercício de 2022 serárde R$ 130.000,00 (cento e trinta milreais).

CLÁUSULA VI - Do prazo de Validade/Vigência

: jrlXrf,$"r.,;:Tã,Íi'.,1 "on,rr,o 
é de 0t t02-/2021 a 3t/t2/2022. podendo ser prorrosado enrre as parres

CLÁUSULA VII - DA FONTC dE RECUTSO
os recursos financeiros d ispon íveis. para adimplemento do valor do presente contrato. correrâo por c()ntado orçamento 202 I da câmara Munilipar de Sanrarém. sob a .bri.u n.. 0r.0J l,00012,001 - Marlutençoes
das Atividades da Câmara. 3.3.90.35.0'0.00 _ S".uiços d. Consrtioriu.
7 l o valor remanescente será adimprido ao, oa .éar.roa constantes no orçamento 2022, considerando oprazo contratuâ|. valendo-se dos procedimentos administrativos de incrusão pu* rutiJàçao,- ut*ue, a"apostilamento.

CLÁUSTILA VIII - Da Rescisão
O presente instrumento poderá ser rescindido por conveni
ou por disposição do Contratado, desde que, a parte interes
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. desde que
conveniência administrativa e quando ocorrer situações p
alterações posteriores.

ência administrativa, por mútuo consentimenlo
sada na ruptura, comunique à outra, por escrilo.
devidamente justificada, atendendo sempre a

revistas no Arr. 78 e 79 da Lei N.. 8.666/9.3 e

t

CLÁUSULA Ix -Das penatidades l\
A CoNTRATADA. pela inexecução total ou parciâl de atos relacionado. 

"o, 
o pr"..n,| f,ontraro. garanria

a pévia defesa, podeÉ ser passível das seguintes sanções: ii
I. Adveíência por escrito; ' I t

\lty2

Item Descrição Exercício Und Qtd
Valor

mensal Valor total

Mês ll R$ 10.000,002021
Balan R$ r0.000.00 R§ r0.000 ,00

t2 R$ t0.000,00 RS r 20.000,00

OI

e serviços de
consultoria e assessoria contábil
especializada para atender as
necessidades da Câmara
Munici I de Santarém.

Prestação d

2022
Bala n ço R$ r0.000,00 RS 10.000,00

V

R$ 110.000.00

Mês



PODER LECISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREI{

^*Avenida 
Dr. Anysio Chaves, l00l .( EP.68-O3O.2qO - SANTARENí-PARÁ

CNpJ n" 10.219.2 02/0001_82

II. Multa de variável de I
da Câmara Municioal de
III. Suspensào temporári
por prazo não superior a
IV. Declaração de inidon

CLAUSULA X - Dos Casos Omissos
os casos omissos' quando nâo resorvidos de comum acordo entre os contratantes, serão regurados perasdrsposrções do direiro comum e perosprincípios e;..irl""d*ril. .".,rrd" r;bil;;à;:;;;;r";ftr,.. or.."..il',''''J.';;';:'iÍ:T,,1.,,TH:í.";:i,,T:,J.:1::à; .;;,,;;;, üil;õ;; ,.;,ll'JL.ü1,*- *
CLÁUSULA XI - Da Fiscatização
lrca designado como fiscar titurar do contrato, a servidora Maria da saúde Figueira Gomes, matricuran"040094-7 e para íiscal substituta a servidora Et";;;ô;;.;" Gomes simões, matricula n'"120409-2para acompanhar a execução do presente contrato.

CLÁUSULA xII - Do FoTo
Fica eleito o foro da comarca de Santarém/Pará, para dirimir controvérsias oriundas deste contrato.

7o a J 0olo do valor do contrato, de acordo com o grau de inadimplemento, a critério

i l;J,3fi:'Jr1t- 
em licitaçôes e impedimento de contratar com a Administraçâo

eidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Santarém.

E por estarem ajustados e Contratados , firm
o mesmo fim, na presença das testemu

CAMARA .DESANTAREM
Ronan M el Liberal Lira Junior

Ve dor - Presidente
CO TANTE

TESTEMT]NHAS:
l-
CPF

am o presente contrato, em duas vias de igual teor e fonna para
abaixo, para os efeitos legais.

Santarém - 0l de fevereiro de 202 I

RJDA USA - ME
976t0001-77
TADO

CNPJ:32.
CO

,)

CPF:

J
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