
PREX'EITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEI DO PAú \

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

oFÍcro Ne 6712022

Santa lzabel do Pará,06 de dezembro de2022'

A EMPRESA ML ASSESSORIA E CONSULTQRIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI.

ASSUNTO: RENOVAÇÃO CONTRATUAL

Honrado em cumPrimenta-la,

Tendo em vista que o prazo de encerramento do CONTRAT) Ne 2612022, referente ao

processo administrativo ne 4lgt/2021., está prestes a findar, isto é, em 28 de janeiro de 2023' que

tem como objeto a contratação de empresa especializada na área de consultoria e assessoria

administrativa e gerencial nas áreas contábil e financeira, para celebração, acompanhamento e

prestação de contas de convênios, contratos de repasses e termos de cooperação técnica' no

âmbitodaPrefeituraMunicipaldeSantalzabeldoPará'

Diante o exposto venho manifestar o nosso interesse na prorrogação do contrato por um

^ 
mesmo período e solicitar que se manifeste, caso a resposta seja positiva' solicito ainda que

encaminhe a documentação fiscal da empresa atualizada, a fim de instruir o processo

administrativo, bem como, garantir o fiel cumprimento dos termos contratuais pactuados'

Atenciosamente,

MA FONSECA ASSAF

ffu n icipa t de Ad mi ni stro çõ o,

ebn$omento e Finonços em Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PA

NECEDOR:

N.ME DA EM'RESA - ML ASSESS.nTÀ e coNSULToRtA eru cesrÃo PUBLI.A E PRI'ADA

CNPJ: 1 9.074.338/0001 -'1 6
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RELATORIO FISCAL DE CONTRATO

CONTRATO VIGENTE: Ate 2810112023
GoNTRATO No. 2612022

Administração' Planejamento e

a de consultoria e

assessoria administrativa e gerencial nas áreas contábil e financeira, para celebração,

acompanhamento e prestação de contas de convênios, contratos de repasses e termos de

cooperacão técnica, ne 56[1o da Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará'

2- uusrtrtcATlvA -
considerando que a empresa vem cumprindo deÍorm_a satisfatória, a prestação do serviço, o mesmo

vem sendo executados de acordo com as especificações contratuais pactuadas entre as partes e

dentro do padrão de quaridade aceito pera Administráção sem nenhuma ocorrência que desabone a

lmesma;r-

Fiscal do Contrato
Portaria no 22. de 31/01/2022

Santa lzabeldo Pará, 22de dezembro de2022



Ananindeua -PA,12 de dezembro de

À

JOSINEIDE DE JESUS LIMA FONSECA ASSAF. INTERINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃg, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ASSUNTO: Resposta ao ofício no 6712022- SEMAPF

^ 
Referente: Renovação do Qontrato no 2612022

ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI, iNSCTitA SOb O

CNpJ no 19.074.338/0001.16, com sede na cidade de Ananindeua/PA, Rua Colômbia no 01(altos), bairro

Coqueiro, CEP: 67,115-080, regularmente representada por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA, vem

manifestar interesse de renõvar e assim dar continuidade nos serviços de CONSULTORIA E

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, CONITAIO NO

2612022, mantendo as mesmas cláusulas,

Atenciosamente,
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CERTIDÃO NEGATIvA DE oÉsrrOS TRiABALHISTAS

NOMC: ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA

EIRBLI (MATR]Z E FILIAIS)
CNPJ: l-9. 01 4.338 / 0001-16
Certidão no: 3857 4424/2022
Expedição: O't /tl/2022, às L2224:08
Validadez06/05/2023180(centoeoitenta)dias,contadosdadata
de sua exPedição.

certifica-se que ML ASSESSORIÀ E CONSULEORIA EM GESTAO PUBLICA E PRMDA

EIRELI (MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no cNP'J sob o no

Lg.074.338/OO01-16, NÃO CONSEÀ como inadimplenLe no Banco Nacional de

Devedores Trabalhist.as.
Certidão emitida com base nos arts ' 642-A

das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas
13.467/20L7, e no Ato OL/2022 da CGJT' dê

Os dados constantes desta Certidão são

e 883-A da Consolidação
Leis ns . o L2 .440 / 20LL e

21, de j aneiro de 2022 '

de responsabilidade dos

^

Tribunai- s do Trabalho .

No caso de pessoa juridica, a certidão atesta a empresa em relação

atodososseusestabel-ecimentosragênciasoufiliais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http : / /www. tst'j us ' br) '

Certidão emitÍda gratuitamente '

TNFORI,ÍAÇÃO TMPORTAI{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas

inadimplenLesperanteaJustiçadoTrabalhoquantoàsobrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em iulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentosprevidenciários'ahonorários'acustas'a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Publ-ico do

Trabalho,ComissãodeConciliaçãoPréviaoudemaistitulosQUê,por
disposição lega1, contiver força executiva'
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
§óCietària da Receita Federal do Brasil .

Éiõcúiãaoria-Geral da Fazenda Nacional

cERTlDÃo PoSITIVA coM EFEIToS DE NEGATTVA DE DÉBITOS RELATTVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À O|VIOA ATVA DA UNÉO

NOME: ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA EIRELI

CNPJ: I 9.074.338/0001'í 6

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do súito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

l.constam débitos administrados pela secretaria da Re-ceita Federal do Brasil (RFB) com

exigibitidade rrrpãÀ.à nos termos do art. 151 da Lêi no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código rrioutaiió Nacional (cTN), ou objeto de de-cisão judicial rl-ue determina sua

desconsideraçao pãà nns oe ce*iticaçao da régularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2,náoconstaminscriçõesemDívidaAtivadaUnião(DAU)naProcuradoria.GeraldaFazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 2}6do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo' para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a.ele vinculados' Refere-se à situação do

sujeito passivo no arúitó ãa RFB e da pGFN e àurange incrusive as contribuiçóes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' Oo pàiúato único do art' 11 da Lelno 8.212, de 24 dejulho de 1991'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet' nos

"nà"t"ço. 
<http://rfb.gov.br> ou <http://www'pgfn'gov'br>'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1'751' de 211012014'

Éritio, às 19:29ó4 do dia 1710612022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 1411212022.

Cãàióo de controle da certidão: C85C'38AE'G94A'0627

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'
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CAIXA E§C}NÔMICÀ FEÜEÊÂL

Certificado de Regularidade do FGTS'CRF

Inscrição: L9.074.338/0001-16

RAZãO SOCIAI:I'IRRIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA ME

Endereço: R GUARULHoS 22 / MARACANGALHA / BELEM / PA / 66110-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'

l,-ia iei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica. que, nesta data, a

"inpi"ru 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS'

o presente certificado não servirá de prova contra cobrança de

ãriiàúãr débitos ràferentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorientes das obrigações com o FGTS'

Validade: 1 9 / Lt I 2022 a LBI L2l 2022

Ce rtif icação N ú me r ot 2O22LLL9 0243 L LL63 1 6 1 I 5

Informação obtida em 061t212022 2t:59:25

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verincaçao de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARTA DE ESTADO DA FAZENDA

N-EGATTVA DE NATUREZA TRIBUT,

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estaduatr NÃO CON§TA
CIIIPJ: I 9.074.338/000 l -1 6

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade dq zujeito passivo acima identificado que vierem a §er apuradas, é

certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,

relativamente aos débitos adminisrados pela Seçretaria Executiva de Estado da Fazenda, de

natureza fributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A preseute Certidão, emitida nos termos do Decreto n." 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e

da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a

confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Sewiço da Secretaria Exeoutiva
de Estado da Fazenda no endereço eletônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:38:29 do dia 0911212022

Válida atéz 09/0812023

Número da Certidã oz 7 020230801 39093-4

Código de Controle de Autenticidade: 4DA347B7.ADBCDE23.8EA29F01.6DBFDFD5

Observaçâo:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de

notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as

hipóteses previstas no art. 6o da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006,

como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão seú efetuada de oÍlcio, devendo ser dada a publicidade do

fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUT,

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.074.338/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsúilidade do- sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu trome,

relativamenüe aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de

nafrxezanão tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos tersros do Decreto n.o 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e

da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a

confirmação de sua autenticidade, pela kúemet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado daF azendano endereço eleüônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:38:29 do dia 0911212022

VáHda até209108/2023

Número da Ceúidã ot 7 O2023080139094-2

Código de Controle de Autenticldade: 8F308E56 .D569 A/;07 .4D644F 68.3C28595 I

Observação:
- Nos üermos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de

uotificação prévia, ser cassada quando, denfio do período de validade forem veriÍicadas as

hipóteses previstas no art. 90 da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006,

como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, deve,ndo ser dada a publicidade do

fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO
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