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C O N T R A T O 03.1/2017 INE 
 

 

Pelo presente instrumento celebram Contrato de empresa especializada 
na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e 
consultoria contábil e prestação de contas junto ao Tribunal de Contas 
dos Municípios de um lado como CONTRATANTE: CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 83.340.901/0001-50, com 
sede na Rodovia Augusto Meira Filho - Km 17, s/nº - Centro – Santa 
Bárbara do Pará/PA, CEP: 68798-000, neste ato Representado por seu 
Presidente MARIA LUISA VALENTE DE MATOS, brasileira, paraense, 
Presidente da Câmara, portador da C.I. nº 2866851 - SSP/PA e do CPF 
nº 686.063.032-91. CONTRATADA: J M M C ASSESSORIA MUNICIPAL 
S/S LTDA EPP, devidamente cadastrado no CNPJ: 05.061.051/0001-47 
empresário individual, situada na Rua Bernal do Couto, 604 D, Bairro: 
Umarizal- Belém-PA, representada pelo Sr. LEONARDO DE SOUZA 
CAMPOS, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de 
Identidade nº. 2105104-SSP- PA, CPF/MF nº 568.348.882-68, residente 
e domiciliado na Trav. Dom Romualdo de Seixas nº 1164, Ap 901, Belém-
PA, doravante denominados CONTRATADA, em conformidade com a Lei 
Federal 8.666/93, de acordo com as cláusulas e condições que 
mutuamente aceitam e outorgam, a seguir do outro a , sob  a  égide  da  
Lei  8.666 de 21/06/93,  modificada  pela  Lei  8.883, de  08/06/94,  
mediante  as  condições  ajustadas  nas  cláusulas  seguintes: 

 

1.OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 
O objeto desta proposta é a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil e prestação de contas junto 
ao Tribunal de Contas dos Municípios, para assessorar a Câmara Municipal, relativamente às 
questões institucionais e específicas dos serviços. 

 

Execução dos Serviços: Os serviços de consultoria serão prestados mediante 
atos pertinentes no setor contábil, bem como através de orientação e assessoramento na 
prestação de contas do órgão contratante, em situações previamente acordadas com o Presidente 
da Câmara. 

 

2.  FORMA DE EXECUÇÃO 

 

2.1  - A Proponente executará o serviço aqui indicado pessoalmente ou através de 
integrantes de sua equipe de trabalho, composta pelos profissionais que a integram. 
 

2.2  - A consultoria poderá ser executada através de telefone, e-mail e através de 
visitas continuas no órgão, recebendo-se por eles as consultas formuladas pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 
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3.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1  - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a iniciar-se em 09 de 
janeiro de 2017, findando em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogáveis pelo na forma  
do  art.  57  da  Lei  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  com  as  alterações  posteriores, caso não 
haja manifestação contrária por  qualquer das partes, nos trinta dias antecedentes ao término do 
prazo aqui estipulado.  
 

DA LICITAÇÃO 

 

4.1 – No presente contrato ocorre a inexigência da licitação, com fundamento no art. 
25, II, c/c o art.13, III da lei 8666/93, com a redação dada pela lei 8.883/94 
 

5. PREÇO 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 

5.1 - PREÇO: 

 
5.1 - O preço proposto pela execução mensal do serviço é de R$ 6.000,00 (Seis Mil 

Reais), líquidos, perfazendo de um valor total de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais). 
 

5.1.1 - À interessada incumbirá prestar os serviço na Câmara, que se imponha 
necessário, no interesse da execução do contrato. 

 
5.1.2 - Despesas de hospedagem e alimentação dos executores do serviço, oriundas 

de justificada necessidade para cumprimento dos objetivos contratuais, serão custeadas 
pelo Contratante. 

 
5.1.3 – O presente contrato poderá ser reajustado, mediante acordo prévio entre as 

partes. 
 

5.2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
5.2.1 - O pagamento do preço aqui ajustado, será feito mensalmente, até o dia 05 

(cinco) do mês subsequente ao vencimento, através de depósito em conta corrente no banco que 
os Contratados indicarem à Tesouraria. 
 

6.  CASOS DE RESCISÃO 

 

6.1 -  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 
6.1.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos; 
 
6.1.2 - A instalação de insolvência civil; 
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6.1.3 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo epigrafado neste instrumento; 

6.1.4- Os casos previstos nos incisos XIV a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
6.1.5- A rescisão do presente contrato por parte da Contratante, fora dos motivos 

especificados no item 6 (CASOS DE RESCISÃO) do presente contrato, implicará no pagamento 
de multa rescisória no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato. 

 

7.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1 - Ficam reconhecidos os direitos da Administração Pública Municipal em caso de 

rescisão administrativa, ocorrendo a previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
 

8. FORO COMPETENTE 

 
      9.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Isabel do Pará, como o 
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

 

10.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
                10 - As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação 
orçamentária: 
Exercício Financeiro: 2017. 
Dotação Orçamentária:. 01.01.01.031.1001 - Manutenção da Câmara Municipal 
Classificação econômica.           33.90.35.00 - Serviço de Consultoria. 
 

E por estarem justos e acordes, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor, assinado por duas testemunhas. 

 
Santa Bárbara do Pará, 09 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
MARIA LUISA VALENTE DE MATOS 

Contratante 
 
 
 

 
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS 

Contratado 
 
 

Testemunha: _____________________________ 
 
 
Testemunha: _____________________________ 


