
[slado da ?arit

Cauann Murut*tpal üÊ SANTÂ BÁRBARA no
i# pr:nr.n $ü ÉSVí\ Á'S§frVtÜÔ Sü tlflAÜÂÜ"

ATqSTAPO S-§ QUAL.IfIÜAÇÃO rÉCNrcA

A tÂMÀRÂ ffiulllctp,ql DE §ANTÂ BRA$ÀRA oo ranÁ, Estado da ?ará, pe$§ôâ

jurídioa de direito públieo intern*, c m sede à Rodovia Âugusto Meira Filho, Knr 17, SN,

Bairro Centro, inscrita nCI CNPJ * 83.340g01/CI001-50, Vereador MARCUS LfÃCI

ÜOLÂRHS, brasileii'o, casado, comercianÍe, partadnr Ca ül * 184421ô-$e$up-pa e CpF -
2{)? "297 .4ü2 * Ü*, resídente e dom'ieitÍaclo á rua C*st*l* Branco, §iN, Bairro Cenbo, Cfp-
§8.7§8-000, Município de $ar:ta Bárbara do Pará, ÂT§STA que o$ serviçoo pr*stados,

no período de 01/01/2005 a 31112nCA6" pela Dr. §LVIS RIBEIRO DA §ILVA, brasiieiro,

casado, ÂAV*GAD(} com inscriçâo na OAB-Pa no-12 114 e CONTAilÕR con: inscriçaa

no CRt-Pa no-(.)1ü131/0-5, CIC-Mf n!-155.215 402,53, qlre compreenderârn:

4gsçgsqrqmenlq e Ççngsllgflâ;|lJri§:-çA-e*Ç.çn1áhilg*Çâmffâ l$Uryrclpât: Etaborâ dc
Pareceres e Defesas iuridic?s e contábeis.:a arjrninistrativas junto ao Tribunais de*Ccntas:

nsseseorrâ, -,lt --âgffiçSüria-rc t{ansiçâo -itÊ
Adm,ini$trqçêo-:.Cqrsultqr:ia e ÂssessoriaJuridica vrsiurligeL resÇuar,íar ja sqsltrancq*da

Adfnrnittfgçâa-j-ugnig-g-apos. gjrandato leqipletl-v§;-iJ-ulsultq!ê-s-r1gses§ol-a*T-ejrusA

enr -adminislÍâsgs-*de --pçSsoal-Erg&p1qs4-o-*ei--Pareceres irlridjçgs- p.*AaCIAbe!S--â§

Praptlsiçôgt-encamjntt,ad.es nafa ap.rgclasâ.e*ge*a§â$ara Milnicipal, f*ram ro*lieados

côtrr êxtêlência, haja vista todo o zelo e diligências nâ forma de atuação do

proÍissional eontratado e, principalmente, o atendirnsntu pleno aüs Prin$ip-io*

I constitucionais da Legalidade, lmpesocalidade, llJlora.lidadc, Publicidade s

lftciôncia, tudo considerando a espeuialldade da matilria ern questão"
I
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CoJovia Augusto lrieira Filho - Km 17, slno - Centto - §antg Bárbara d'r ParálPA

CEP: ê8?98-00Ü - CNPJ. 83'34CI 901/0001-50
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§t- q 'k\)4o "

j;,s Iaio dc pa r--a
PoCe:r LeÇííslaLivo

Çâur ara tÍg:r LcipeÀs c-í@
AT E§TA Dq-*ã-ü UA li.ffi Ç ÂÇ & Ç T§.Ç_ N f c â

n cÂmÀnA MUNltlPÂL mH IGARApÉ iUtnl. corrr secle rra Rua túajor Lira t..obato, n"-
1O0, Bairro Cidade lrlova, tCnRapÉ MlRl, corn inscríçáo no CNpJ n'-14 091.64g/00A1-7A,
por interrnedio do Exm". $r. Presidente, Vereaclçr' RAIIrIUNSCl $ANDA LIMA, DÂ
cÕsTÀ' portarJor cia cádlrla de identidad* *"-2104528-F,a e dc otc r"r"-00s.05CI7§?*CI4,
ÂTESTrl qile o§ servíços prestaclos, no pcríocio dr-: Õ1/O1l2aAT a J1/1ZiA00g, pelo tlr.
ELVI§ RIBEIRÕ D,4 SILVA, brasileirç, casacJo, ADVüüAIIO corrr inscriç;.I. rra OA[3-t]a
n§*12.114 e CCINTAfiOF. corrl inscriçâo fiü CRC-Pa nu-ü'10131ig-I, CtC-MF r),,*

1§5,215.4CI2,S3, quâ rôrnpreenrlararr,r; ÂSSpsg_qra$.ç#Lp*e..Ç.p-LsUl-t.qrjaJ31içiffi__q-§gü3bj

a -Çelra.a Mun:çrjaal;.--"[labs-tagqp- ,1e -l]erccsis§--§--í-)glssdÍ.. . 
j:liicji.çg§:.s*sôr1râ.Ust:- 

-e-

-aç1nn§istrqtivas..igntr: -âçr-Irib.i.rue§*d§*Çgrla§;Âssepsqlla-rr-rj .alsrrsin-rello*dg--ào::ttqle
Ln-l-çrnç;. A*sesqo.üêl-r3-lrarrgjçaq Js*-âdai::iljraçgs;--Çpr-uullosras.-Aases.qpl-e-*Jgrdtry:
v-l§-eJlda**n*.tÊ§ü§-rydg-t*A**"qêtrU.1;inAa--§e*AüjIUjtcll?§â-o-*ü.ue.n.tg*e-*í]Aq..s***rO;Ur*

lgstsjâlwâ Çpr:qultarijl.ç-4s..:ssup*laleçâçaesr*ê*nlajsllâsâ.r*d§*Ít*§qqÊI..§lahsrsçaq*e

Í'irl-e.sfle§*iUríücos e *ÇegrJaleiq - as PrortgrceqL§!-Ç,.{tru}hâdâS--pglfl._Êp-reÊtêÇgq*üs§le

ü"ernglâ*í:4Mfriç-iPql, f*ram realizaelos r#rn *xceiôncia, traja vista tocto o zelo e
riilígência§ nâ fornra tle atuaçêo rIo proÍissional contratatlo c, çir.irrcipalrno'tc, r:
atendilnerrto pleno ans Frincípios coustitucionais cia Legalidade:, irnpessoalidade,
ffloralidade, trub{icidacle * Eficiôncia, tudo considerandc a espccialiclade da rnatária
em questão.

loai'aptt MrriillA, li 1 cle [-]*zenrbrcr rJe 20rlil.
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§srau* ** Pexa

?xrrg*üilÂ âíluxlctrurm $arura BanüAftA uc FnnÁ

ll lrrraínr^o naurutcÍpto ü§ sÂlttrA &ÂfrêARA Do paRÁipa pref*itura
Municipal, pessoâ juridica de direíto pubríco interno, ,r..r,rr" -. ;;-;,
83'334'6§s100fi1-Ü0, ccrn secJe adrninistrativa no endereço Av. Augusto Meira Filho, KM
17, SN, Centro de santa Barbara, cHP no 6s7g8-00CI, santa Barbara do par.á/pÂ, neste
ato rcpresentado pera F'refeita Municipar, §ra. MARrst ANDRETA BARBosÂ,
COLARES, ATESTA que CIs serviços prestacios, no periodo de, a1fi1/2004 a 30/12l2ü0g,
pelo Dr' ELVIS RlBElR0 DA slLVA, brasileiro, casaclo, ADV0GAD{) com inscrição na
OAB'Pa na-12.114 e tCINTAüÜR rorn inscriçác na *ÍtC-Fa nô-010131/0-S, CIC-MF no-
1s5'?15-4ü2,53, qtse cÕrfipreenderam: âgsgssg1aüÊntgs.üqls§rtoria Jurídrcê e ÇÕntébl

pqre,çeres.g*üsfe âê
iurídiess e cc.nl-iábeis e administruÍívas iu-nia*ao _rMargesspria no
qtôn§iffi snto d0 c ontlqle I n tqln oi âsssFsgltê"rclGl_
§ggggggia J-§rídiça vísando a resquaígar a sesur.êIÇa da,âÍ1fi.i$Ístraçâqr*{Êffg_ç_gsg§
e Çov"erqo. no que reÍprg êqs reflexgs dq**r, asn:rn
Ieçnpe_eÍn _qdüliUqtraÊáo {e_pesso_ai;Elab q,pffgc§;es iurÍg-icos e cofrfábgLs*Aq
P-ppq§içÔe.§. enca{Llnhaclag..para apresiaçêg da*Ç*âmpra Munr-qrpa.i, foram realizados
ôÔÍn êxcêlânçia, haja viota todo o zelo e diligêrrcias üâ fornra de atuaçâo do
proflssional contratado (!, principalrnênte, o atendimenta pleno *o* pri*"lpiou
canetitucionait da Logalidade, lmpasroaíidade, Moralidads, publicidade e
Êfiçiência, tudo ccnsiderando a espsÇialidade da rnatária ern questâo.

Santa Barbara do qIfA, 31 de dezemllro de 2008

ffiut{tcipto üH BARÀ D0 PÂRii/pA
lUlarise Andrêia Sa Coíares - Prefeita Municipal

{laa" Auçu.sir: Àrltiitcr Fi!ht>, Kr:"t !?, ",}rt" "{jf:lÊ': 
(:&/sf3-Ü{fr 

'§crnfo §*rbcrra tJo Fcrd * fÁ

a ClNf.,r; 8:).:t34..*çt:i#Ü:,,fi.iY) *, Í:{'rir'}:i.' í\rí}'-t77t: i i33 lJt/i; I t5't



ffi*W
CÀi\4ÂRÂ IT,trI] N lCITÀL D§, B§N UYI T}§§

Eslado eio í|ará

Â cÂMÂRÀ MUillclPÂL Sr srNÊVlDES, pessoa.luríriica de direito publico, com sedeAv' 2§ de üezf,mbro, 01, centro, genevides, cãp: 6g.7s§-0ü, cGC n.-04.2CI3.3g4iCI001-
36, por intermádi* do Exm'. presrdente, sr. pEDRo §üL0Ít üf üLrvErRA, Vereador,portador da cédula de identidade n"-3{)8083 - $sp/pa e do crc n.-1g1.141.4g2-6g,
sedÍada na' ÂTÊ§TA qire os serviços prestados, no período ds01/01 lrrooln a 31t1zftaag,pelo or' §Lvl§ RIBEIRO ÜÂ slLVÂ, brasileiirr, ca§acio, ÂDVCIGADo com in*criçã,o naCIAB-pa no-12 114 e coNrA.Don .o* ;;;;;;;; ;- *o"à;ffiil;llu, .,*-*o n,_

l' : : :T:'; l i-, l ll i 
o rn p re e n d e ra m ; a §-sssssrff rsrts *-ç-**-rr*,ilr*s.;;ú

nçlo

IâÇã8" dE P

de Acimin

da

a§

nte

dü _tülisk
eAs fa Jurídi

gffe§iâÇaü d
Çárnarê, MuniÇipal, foíarn realieadas corn Gxcslência, haja vista todo o zalo ediligâncias na fcrma de atuação clo profisslonar contratado e, principalmênte, $atondirnento plana aos Princípios constitucionais cta l-egalidade, lrnpessoa,;;;-,
Moralidade' Publicidade e Eficiência, tudo consÍder*noo J*"p*"iulioro* da matéria
ern questão.

Senevirjes /?A, 31de dezembro de ?00g.

j
,u

e#€-8,o#{Éd{l#{x,r,
presidente

ttu:i ?9 tlç Setettbro, r'i! tll, C*ntro. llertevides - Pârá
Foror .)??4 -- 1'2i4 i cmati: clnh,pttrlerklgislativo@ltotnmil.conr

{l i{ f},h í.},{.103.J9.#00ü l -.ró



Â üÃ&tÂÊÊ. âdUNltlBÂL SE pÂftêGüirt§IÂ§. p{issoá juiíoir* de drreitr:

püblico. oo$r sed# na F'raçi Célro Mir"*rrc!a, §N, Cêntrô, frai"agumrnas. üEP. 68.625€70,

C§Ç. 3a.845.t hüJ{}AA1-Sô, ;rar internrédio do üxni' Presidente, Sr. ANTONIO 8ÂTISTÂ

§L,VEIRÂ LClFfrS, Ver"e#r{:14r. porlador" da itJenticlade no. 215Sô17 -. SSP/PA e do ülC n"^

396.066.862-7? âTESTA qLre os servlÇos irrestados. no peliodo de 01/01120{)4 até a

pl^+sênte data. pelo ür. ELVIS RIB§|Rü D,& S,{-VA Drasilerro, r:âsado, ADVO.;ADO ccrn

inscriç.âo nr: 0Â3-Pa no-12.114 * CüNTAüüR com inscr"içáo rru CRÇ-trA r':o ÍJ1013'í/0-5.

CIC-Í\4[ no-1SI5 215 4ü2 5:]. griÍq ccl,rlF-rrêê,1cj{+rânr: As,p-q$$-Ç1"álirÊflto-§A-i.rsqüot-a}{ists§-

Ê. Ç*ntálàúÉ".Çârrql+ Municir:at: .E;jtgplqçâp*{ç PgleqqÍes B úüÍê§.âqjutrsic. epmÉU§t§

vtç,€agQ--â**{9§g§.ã#et--â*r(xi*tÉrsa" da .é§r::.iruii!asáil,*.-q-uriii"}É-*-e.-epa§*-§l--{}larusiq

:eg,§jê!v§;-,Çí:[§.rrIsriê e-Aqsqs"§or st:Íssfr.§e.tÍ"Í]LáqÍ-ülqiqlrsssg,-&-uçssçgj;eHâÊl§ss§*e

8grsq9§§.Juli§iqÍ1,-r,-*e*ss!is.Us.L$- ;.i§-.ILf#Q§lçtdq§.-gitçHlruütâ*as*-uac- qüi,ê,rrqçâq*qg§:e

!lAnmA^-Ms§|.JlI,:d; ?(}ratn realizadns d:ü{n *ÍÍ*l{in*ia, llaja ví*rta tcdo c zelo e

diligências ne f*rma do atuaçâo rJo pr+íis*ionatr coilt,,iitâ,.iü e, princilraimante- c
atenrJinlênto plen* aos Princí;:ios ccrusti?uci$nâi§ ,:1a L-cqlaiÍcl&{Íe, lnrpeesoalideci,e,

ffi &wffiffi ffi *ffii,ffi*&&ffi#wffixffi§:



§*?ílffillu§§
üovE*irô âtuâflcípÂl
# frrlo,,r', n **ia $,*;. «,y.2.;

o nauNtcÍPls ü§ B§f-{rVl*HslPÂ - Prefeitura Municipa}, pessoa juridiea
de direito público interno, inscrita no CNPJ nô 05.05g.466/0ü01-61, 

"o.,, **Au
edministrativa no etrdereço Av. Joaqurm Pererra de CJueiroz, no 01, bairro Cenlro, CÊp no

S8795-0Sü, BenevideallsÂ, neste ata representado pelo preÍeito Municipal, §r.
HDllrlÂUR0 RAM{}§ Dfr FARIA, ATHSTA quê os serviçris prestados, no periodo de
Ü1lffin114 a 30104'l?0ü8, pel ür, ELVIS ftlBElRO DÂ §lLVÀ, hra,*ileiro, casado,
ADvCIGAÜO com insciiçáo na OAB-Pa no-12"114 e CONTADCIR com inscriçáo no CRC-
Pa no-010131/0-5, ctc-lvlF nô-155.21 s.4.t)?,53, que compreenderam: Ascss§grar0eolg-§
#9il§UilorlA*Jurí{çg e CSntábil aoç *r$êag ;lg;§ministracão púb}:ica sáuniçip:a[

-ÉtaboeçáCI çJe PaÍP.É§-Le§ §*QeÍeÊq§'j1iíld&â§"-s'§gülêbe§*-Ê*âdüjrust$§ya§- iu,nta-Íro

Tlhulsis *e ÇElles: As -nq*âlffdmeff-ô*tr*c*gspjc*lrÍsm§;âssgsssÍ]a..na
trM co*puÍro.uale 4.çxqxr:re ., Jurldm*ytgend§_ê*msffgrdff_a
.se§gÍal§âda Sdlnilru§IíeÇâp. {utantq*ââpôq s iâyglâq"*ü§-qpg*rqÍÊ{ç.s{}sJeÍ}exos Se sua

adüinisjra§âo; Çonsullsria- § AssesffiIâláÇflkg"*em_jdmüsuasás*dg.*_ps§.§sgj;
Êlabqjaçêp .e*fgrecereii jusjss§* s,-. -qCIr$lq1â--ãs*trs§oqtsüeL-Eüsar.............lulhffig*-0glê

êprc§lg§gg-dê*Çêüff:â*Mfflqsâl, forarn realizados Çom excêlência, haja vista todo a
zelo e diligências na fcrnra de atuaçáo do profissional contratado e, principalmeflte,
o atandimento plenô ãos Principlos çonstitucionaie da LegalÍSade, lmpessoalidade,
$lloralislada, Publiciclade e EÍiciência, tudo considerando a especialidads {Ía matária
ern questâo.

S*nerriries /?A, 10 de janeird'ú* ZAfi

7,-*^Ü
( { lh^"t§*:-rr.CY*-- MUNICIPICI ÜE rü§$ÍPA

fre{imaura ít*r*os rie Fari Prefeito Munieipal

í,trtli:i\** i;4irlicitiiti r-1;: ütttlividt:ç - üFiÍlJ' i5.{i5ô..1üôi'ü0ij i -lj i

Áv, ,Ili:qriint Puttira d* iltieiiiu. ltiiiji - Sertüçitícs-iryt
!ir;:i'.. {,*'i*{.i-iti)t} ' {:arx,ii'lix. {9 ii 3'í2.4"1i211



CârnffrÍà h umieipal dc ffi*nevid*s
§gtado Ao ?a*&

*rrsrnuo rr qqê§rçep,âq.I§cNtc4

A CÂnanna muFIltlPÀL DE B§Í{Él/lüE§, inscrita nQ tNpJ sob 0

no $4.203394/0001-36 sito à Rua 29de Deeembro, n" 1. Centrc Benevides-pA., Cf;p

687SS-00CI, nests ato representacla pelo seu Presidente ANTONICI ROB§RTO DE

OLIVÊIRÂ, brasileiro, Vereador, portadora aa ôâ$eiíâ de identidade n" §3â3838 çom

Registro no CPF n"-733.244.6ü7-S1, :'esidente e dorticiirado na Cidade cle Benevides.

ÂTE§Tâ qüe CI.s serviços prestados pelo Sr. *LVt§ RI8ãIRO üÂ SILVA, brasileirr:.

casadü, Advogado e Corrtador, ÇoÍl insuriçáo na üABipA n'-'12.1i4, com dcrnicilio

proÍissional na Rua dos MundurucrJ§, 3100, Sala 1406, Erl. Metropolitan 'fower, ü§P

S6040-033, Bairrc üternaçâo Beíem-Para, que cornpr"eenclerãm a_ qlplqfAp.pp..dg

í]areçers§" JUir{rsÊ§-ã§_§ÍgÊg§lsggg*§Ubttâlde.ç*e dÊ1egiqçâ§*ggs§*f_qdq.Llsq§lêliyo_:

. " fi eçp iil çg$§*g*dg= L # is;. e i aliçffi çãig-ils^ atog "e {n i x lsuary g§,

â-q!2üpênhgflgrlç**-nlnrtsjgâ§_ _ e*, detqlbado .d* tpd.g*§**pt!çedffetlo* _.i§lglc,*UU

4eaüââlhâínerlÊ*#"ffecsssry-ds rieâtaçá§. §.t-Çss§s:.u:ta*m*ftibuasl-de-§çi1?s-âo-s

Mg.tlüpl0g, tlurante os exerçício firranceiros de 2011 e ?,nfi, l'oran: realizados çom

caláncia, haia viste toda s e*1,* É d,iligêncÍas na forrna dç atuaçâo da

pre*entanta legal da ernprasa csRtratada e, principalrrents, o atendimento pl*no

o.s Prinr:ipios constitucio$aie da t-egalidade, lmpoesoalidado, Mo;ralidede,

ubliciçíada s 8{içi6rtcia, tudo conslderando a especialidade da rnatéria ern questâo.

Sa,nta lzabel/PA, ?8 de deaembro de 2Ç12.

ÂN"rüNr
;/*q.,y+ít
Üg OLIVÊ{RA



o Municipio de üurôrníFA, p#§soa ;uridica de direito pubiico interno' instrita no

1310ü01-4&, Õom sec]e administrativa na Travessa Lazaro PiCanço'

CIl,BairroCentrr:,0urem/PA'nesteatorepresentadopeloPreÍel-:-Y,'1,"1:|-*:,

ANT*t{lü ELIA$ Dâ oltovãlRÂ, brasileiro, casacjo; portad+r do ÕPF 04-q'L}s*"7§2-

87 e RG no- J4CIS2$2-SSPlpA, Â?ã$1Â que o{i s*rviços r:i*staeios nc per'íoclo de

2CI0g a 2012 pero Dr. ELVI$ RTBHTRü ilÂ srl,vA, br:arit*ii'a. çasada' Arlvogadc e

tontador,comlnscriçâonaCA§/PÂn.-12114'corndcmicilinprcÍia;i*nalnaRura

dos Mundururlrs, 310t), s*la 14CI6, üd. Metropoiitan Tower. CãP s6040'033' tairro

crernaçãu, Belárrr-Pará. qr.re compreenderam Assessotia e consultoria Jrrridice na

área espeeifica da aelrninistraçãa publica municipal, especialmente na elaboração de

atos administralivos. proposiçiào enviadas à cánrara Mrrnicipat' n§§ proÇas$o§

licitatórios a Çontratos Açrminisirativo*, Assossoria fio acampanha*'renta de

prCIcss$os de prestação tle contas iunto aos Tiibunais de co*tas e Asselsoria e

consultoria na relaçátt entre os Ôrgáos da Adrnrnistr:açâo' POder l-egistratlv* e

Íribunais de cr:n{as -, forarn realizados tam ext:lência' haia vista todo o':oo.*

ditigânciae na Íorrna de atuação do representan': 
1*n*t,da 

enrproll contrftaaa

e,principalmonte,oetendimentoplrnsassPrin*ipioo--::.0:::'ofiaigda
Le§alidade, lrnpeesaalidade, fflCIraNidade, Puhlicidadç ü §fiçiê*cia' tudç

considerendo a especialidade da matària erc que*tiío'

Ourém/PA, 28 de dezemliro de 201?'
,/*i

ãrrí1:Trâv. Làr.arçÍ,t$afiÇü 1'1{i.. üeilirr.; - Çr."i'.lit1ir,;"0ti0 " CIuRf;M ' PirF.À i cNÍ}J: il5'irlr)' i3:1r}Ü{)1''1*

F - :i'r;rii: nt:§:{âi!i, ri} t r, fi+m(* v e funn ç*m hr

i.



tAfláÀRA $lltjf{.}Sl pAL üE BÊillt\íluÊ§
tsttda do Pará

ATt§rÀ?q ?E §A,P,âGIDAq§ TÉcNrcA

A 0AMARA MulllclpAt §f; tsNf;vtü,f;§, inscrita Êo tNpJ sob o nô

04.203,3s4/0001-36, situada na Rua ?g de dezernbro, 01, Centro, Benevides/pA,

C§F: â8?9s-000, neste ato representado por seu presidente, sr. f.REDsoN
SANTO§ DE OLTVHIRÂ, poftador cÍa Carteira de ldentidadê n' 1801S79 PCiPA e do

CPF 'n" 307,61S.ü12-A4, ATE§TA que os serviços prestados, pelo Escritório_ -r- -- --"'r_

RlBElRo §oü§nADÊ lNDlvtDUÂL ü* ADVôcÀclA, Inscrito no CNpJ:
17.51?,58:5/0001".21, corn sede na Av; Augusto Meira Filho, N s5-4, sala §, centro,
Benevidas/PÂ, representada por ser sócio Administrador §r, ELVI§ Rl8§lRO DÂ

SILVA, ideiltidade proÍissional 12,114 ÕABlpA e CPF: 1§§.215.,402,53, dcrniciliado

na Rua Joao Balbi, '1291, ÉdifÍcio ,sonata Residence, AP 20ü4, Bairo Umarizal,

BelúrnlPA, quê cômpreendern, r?ryiççs ds Âppp;.$gr!a e ecn$,ltoria Jurldicâ, oa-ra

$íinistátio" Públlqp,.vsm eendo roalizadas sôm êxcelância, haJa vista tsdo zslo e
diligênclas na Íorma de atu*gão do reprosaatanta legal da empraea contratada

ê, principalm§nte, o atendiment«r pleno aos prlncipios constitucionais da

legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade ê Eficiência, tudo
considerando a especialidade da rnatéria em questâo.

tenevides - PA, 10 de outubro de2ü17.

Àl&f.-
NT§ DA ÇÂMÂRÂ MUN1CIPAL D§ BÉNEVIDÉ§

Rua ?9 do fieze:nbro, 01" - CerrtTo * sênevri"des/pa

srb . poderlegistatiu*chormaÍt, cour 
Í'êse L' u 

"ã*,i$i 
* 

u -, ;ií : - ii ; J Í3 ;1 3 3



§,§TADO DO PARÂ
cÂprana MUNIcIPAI Ds PÀRÀGoMIN

eh?3{MFi 34.$45 ü4i}lüÜ01'5$

Przça Célio íüirancla, sin - Fone: {91}37'}9 -:?922 - Fax: 3?29

}-i- §'1 â1 { .: {' r}il1)a}'ii5üríii 11 xs ir1) g1l tai 1'ccttr

CfP 68fi25'--§?Ü - Paragominas * Paú

ATESTADO DÊ C$PACIDAPE TÉGNrcÂ

A CÂÍla*ng MüNl§lFÀL DÊ pARÀGOMINÂ§, inscrita no ÜNPJ sob ü nÇ

34.845.04010001-5§ iocalizada na ?raça Cêlio Miranda, na 2, Centro,

ParagominaslPA, C§P: 68$25-97CI, nestê ato represenlada pela Presidente, §ra.

OENI6§ TERBZINHÂ GÀBÊIEL, brasilelrâ, portadÕra do frG 59410S3 PC/PA, CPF

ne 0ô2.3g8.ô22-15. ATrSTA qüâ CIs sorviços prestado§, pelo EscritÔrio HIBEIRO

§OCIEDÀDE IilnMDUAL DE ADV0§Â§IÂ, inscrito no CNPJ: 17,§12.58510001-21,

COm sedg na Âv. Augusto Meira Filho, N 95-4, sala 05, Centro, *anevidesr'FA,

representada pôr ser sôcis Àdminislrador §í- §LV'l§ tl3fin0 BÂ §ILVA, idantidad*

proÍiseional 12.114 OAâ/PA e OPF: 155.215"40Ê"'53, domieiliad* na Rua Jaao Balbi,

12§1, EdiÍfeio §onata Ftesidence, AP âüü4, Bairro Umarizal, Belénn/PA, que

compreendem, ?rgstaçáo de serv-isqq de*Assg§*sqri4, e. Üuflsultoriâ Jurídica, para

Ministério Êúblicq. vern s*ndo realiz*dos coín sxcÉlência, haja vista todo zela e

dillgências na {srrna de atuaçâo do rapresentante legal da empre*a contratada

e, principalrnente, s âtêfidirnento pleno aos princípios constilucionais da

legalidade, llr:pessoalldade, moralidade, publicidada t eficiência, tudo

considerando a especialidade da matéria em questão.

Paragominas-PÀ, 10 de outubro de 2S17.

DENlSt TERIZINHA ÀsrÍirdodeísíru d,qdir roÍ

{:ABÍ*ÊL$62ruas: 4"f;!§!l:l*X§l,,.
Sàdor: :rot 7. ii.l á 1 1'35:25'41 {4'

DEHI§Ê, TÊHEUI§íf'|Â üÂSft lãt-
Presidente
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PREFEITURI\ MUNIÜIPAL DE §OUR§
Gabinete do Pre{eito

ars§?ano ps slrpacloapr rÉÊHrcn

A PR§F§ITURA MUtllClPÂL Dã §ôUR§, inscrita nu üNPJ sob o no ü$.133.863/0001-

50, situada na ?à Rua, esquina süm a Travessa 14, neste âto rêpíc§sntado por seu

Prefeito Municipal, Sr. CÂRLOS AUGU§TO DE LIMA GOUVEA, portador da Carteira de

Identidade n" 40?11§2 SSPIPA e da üPF n" 778.58§.0§â"34, ATCSTÁ quÊ o§ serviços

prestados, pelo Escritôrio,RIâãIftô §ü§I§SÂDE fNDIVIDUAL DE AIIVOCACIA, inscrito

noüNPJ; 17.512.§85/00t)1-e1, com sedena Av. Atrgr.rsto Ítíeira Filho, N 9&4, sala S,

üentro, BenevideslPÂ, representada poí sêi eôcio Administrador $r. ELVI§ RIBEIRO IIA

SILVA, identidade profissional 12.114 OAB/PA e CPF: 155.?15.4CI2-53, dorniciliado na

RLra Joaq 8albi, 129'1, EdiÍício §onata Residence, AP 201)4, Bairra Umarizai, B*lénr/PA,

que compreondem, servjcos TectiLos esoecializaclos em torlsulto{i$ J$rídica §A§-g

Municlpio. iunto ao Tribrinal de ConSaS dP§; Muqicloit§,-vein sendo roalizados com

excalência, haia vista todo zelo e diligênciaa na forsra de atuaçâo do represe*tante

legal da emprêsâ rontratada e, priacipalmente, o stend,imento pleno all nlincinios

constitucionais da legalidadu,, lrnpe*eoalidsde, filloralidade- 
,Publlcidade 

e

Hficiência, tudo cnnelderando a ê§§"rêclalidade da ffiâtêrlâ em questáo.

§cure - Í?Â, 1i) de outubro çte ?0'f 7.

üAF.L0§ AUGtj§Tü üã LlfrlÂ §{}lrv*A
PHflT§ITO M1.JNI{:1PA1. DE S#IJR§

i:;r1;r 1çg1íiç3: its itlsinliL;«i:t ,ij-r arr '.ili; I
(tr,fi 

s:?, Bo,$J,Í,üffl t,?,'-*ft$ Êg,.tIpiÍl*§

Í



ffi ESTAÜÜilOPARÁ

ffi .1Â 

mnn^ * u ffi,i'r*h-I#r* -AG r rur r *A
-"*L§rjr"r$'" 

Hmail : cnrpparn gon',inn*6f, ** il,com ^ site: wma,rârrr*rã^á'a." - - _,.

A çÂulRn iluÍr'c*Al §E pA*Âcoilr*â§, 
devidamente inscrita no círípJ/MF fio34'84§'t)40/0001-§S' com sede na Fraça §ério rtáirandã, 60-92, tentro, paragomínâs-p^,cEP:§8'62§-970' neste ato representado pelo seu Fresiüente o sr. r{§srÕ [ioRErRA FrLHo,brasileiro, portadora do CpFiltnF nq I32.4ü2.I§Z-20 e Caüeir:a de ldentídade no 4§I?lZgpC/pÁ,ATE§TA que o§ serviços prestados pels escrÍtúrÍo firgsrfio socrEIrADE rlr,ryrsuAl ôEADvocAclA' pes§oâ iurídica de direito privudo, inscríÍa no cHpJ/ltF eob e nú-l7'§í2'§8§'/000í'21' com sede ne Av' Precidente v'argas, Anexo do posto uraim, sara ü-A, A,ros,Baíno: uraim, paragominas/pA, 

cEF: 6g"§2§.,Í30, FüRe§: (g1) gg4§3-g77g/§g§§7-§0§Q 
+mai*tibçiro?0í7-adv@umaihçbm / 

; coordenado pero seusócio-proprietário ELvrs RrBErRo oe *, rvo, brasireiro, ;,d#;*il:ffiil 
nü-1 2.í 1 4,inscrits no 0PF/MF Eob o nü-155'21§'4ü2-§8, que compreenderam na prestaçâo de servíços deÂssessoria e consultoria JurÍdica, parâ a câmare ruunicipar, especiarmente na eraboraçâo crcatos administrativos, procêssos licitatórlos e contratos adrnínistraliyos; Assesssria e Consultoriana relaçáo entre os Órgáos da Administraçâo, Podsr Execurivo, Tribunaís de contas e MinistérioPúblico, no per[odo de 0Íí0í/20íS a 3ílíã20t0.

Registramos aínda quê ô referÍdo escri'tório cumpriu com excerôncia as suas obrigaçÕos,haja vista todo zelo e dil§êncía na fonna de atuação de seu representante regar, principarmenreo atendimento aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, rooralidade,publicidade e eficiência, tudo considerqndo a especiaridade da maréria em questãq nadaconstando quo desabonê §ua conduta técnica e profissionar.

Por ser verdadeiro assÍno o presente,

de 2020.

Pça, Cátio Mnundr,

Ill1vry,y Ínâ râpârnsÕminas. pa.guv, br

Digitalizado com CamScanner
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GOVERNO MLI-NICIPAL DE ULIANOPOLIS
PREFEITURA MUNCIPAL DE I]LIANOPOLIS

CNPJ/MF : 83.334.6721000 1 -60

CONTRATO ÀDMINISTRAIIVO NO .20210138
PROCESSO ADM]NISTRATIVO _ NO-0796/2021-GABIPMU

TNExTGTBTLTDADE DE LrcrrAçÃo No-rN. 003/2021-cpr,-rN/EME

coNTRATAÇ.Ào pn EMeREsA EspEcrALrzADA EIM

SERVIÇOS DE ÀSSESSORIA E CONST LTORIÀ
;runÍorco-.âDMrNrsrRnrrvA, pÀRA ATENDER A
SEcRETaRTA MtNrcrpAL DE uoucaçÃo DE
U&IÂIIOPOTJIS - pÀ, QI,E: ENTRE Sr CEr'EBRAM
DE I'M I,ÀDO À ET'NDO MT'NICIPÀL DE
EDUCACÀO - E!{E DO MT'NICIPIO DE
ULIA}iTOPOLIS E DE OUTRO A EMPRESA
R,IBEIRO SOCIEDADE INDIVTDUÀI, DE
âDVOCACIA.

De um lado SECRETARIA MTNICIPÃI, DE EDUCAÇÃO, através do EUNDO
MUNTCIPAI DE EDUCÀCAO - EA{E DO MTNICIPIO DE ULIATIOPOLIS, inscrito
no CNPJ/MF sob o No-28,629.537/000!-34, com sede na Av.
Flamboiante, S/N, Bairro: Caminho d.as Árvores, CEP: 6B.632-000,
Ul ianópolis/PA, neste at-o representado peto (a) Sr. (a) WALMIR
NOGUEIRA MORAES, Secrei-ário Muni-cipal de Educação, portador do
CPF no 254.396.932-20 | .res-i-dente nesta cidade, doravante
denominado de CONTRATAIITE e, do outro lado, a empr.esa RIBEIRO
SOCIEDADE INDMDUAI, DE ADVOCACIA, pessoa jr-rr-ldica de direito
privado, inscrita sr:b o CNPJ/MF n"-TJ.512"585/0001--21-, registrada
sob o no-552 /2012, no livro no-14, da OAB/PA, e-maiI:
IÉ-çf r:g?_Q-17. advGgmail. com e
ad-rocaciaeconsultorjaribciroGqmarl. comn sediada na Avenida
Pt=sid";rt. Vr.gr=, Ane"o -ã;l,osto Uraim, SaIa B-A (Altos),
Bairro: Uralm, CEP: 68 .625-130, Paragominas/PA, neste ato
repr:esentada por seu sócic*propL:ietári.o, o Sr:. o ELVIS RIBEIRO DA
SILVA, brasíle1-ro, casado, advogado, irrscrito na OAB/PA sob no -
t2 . tl4 , portador do CPI:-/lylE n" - l- 55 .2I5 . 402-53, endereÇo
el-etrônico: ribeiro20lT.aclvGgrnail.com, contato (91) 98463-91'19,
residente e domiciliado no Edificio Sonata ResidenLe localizaclo
na Rua João Balbi, flo-129!, apt". n"-?-004, Bairro: Nazaré, CEP:
66060-565, BeIém/PA, doravante denominada CONTRATADA, ambos de
comum e recíproco acordo, tem justo e convencíonado sob as
seguintes cIáusu.Las e condiçÕes.

CrÁUSur,a 1 - DA OR,IGEM DO CONTRjATO

1.1. Este Contrato iAdminÍs1-.rat-ivo tem. Objeto à Contratação de
Ernpresa Especialjzada Em Serviços De Assessoría E Consultoria
Juridico-Administrat-iva, para atender a secretaria municipal de
educa.ção de UliarropoJ is PA por meio do processo de
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇ.LO N" OO3/2AzT-IN/EME.

Página 1 de 8



GOVERNO MLINICIPAL DE UL
PREFEITURA MI.]NCIPAL DE UL

CNPJ/MF: 83,334.6721000 I -60

2 DA FI,IIDâMENTAçÃO LEGAT, E VINCITT,AÇÃO ÀO EERMO DE
REE'ERÊNCIA/ME}íORTAT DE SERVIÇOS E A PROPOSTA DE TRABJAIJHO.

2.L. As cláusuras e condições deste contrato moldam-se às
dÍsposiçÕes do art.25, If da L,ei Federal n"-8 .666/93 e suas
alterações, no que couberr Dê Lei Estadual no-S.4L6/87, Lei
FederaL n"-14.o39/2o2o, e as demais disposições legais
aplicáveis, as quais a CONERAEÀIIEE e a CONTRATADA estão sujeitos
e se obr j-gam reciprocamente.
2.2. Este Contrato fica virrcul-ado ao Termo de Referência/t'temorial.
de serviços que the deu origem e a proposta de Trabarho
oferecida pela CONtrRATADA.

^ CI,AUSIIÍ,A 3 - DO OBJETO
3.1.oobjetodopresent,eContratoÀdministrativJéa@

EMPRESA PÀRA SERVrÇOS DE ADVOCACTA, ASSESSORTA E CONSUTJTORTA PARA
ATEIIDER AS NECESSTDÀDES DO EtlI[Do Mt NICIPAI DE EDUCAÇÀO - ELIE DO
MT'NICIPIO DE ULIANOPOLIS.
3.2. Detalhamento do Objeto:

3.2.L. Assessoria e Consult-,cria ju::Íclica mediante a
emissão de pareceres, proposituras de projetos de Leis e
outros atos administr:ativos inerent.es a gestão do Fundo
Municípal de Educação - ElIvtE;

3.2.2. Assessoria jurÍdica ao ttÍE na defesa t.écnica sobre
as diligências oriundas dos Tribr.rnais de contas ê dos
Ministérios PúbLico;
3.2.3. consultori-a .fi-rrídica na defesa das prestações cie
Contas refer:ente exercíeío 2O2L;
3 .2 " 4. consul t-or:ia JurrÍdi ca em matéria s de interesse dc
EanE quartto à int.erpretaçã"o de normas apJ icáveis ao FanE, por
meio de pareceres ou e-nlai1., conforme o caso;
3.2.5. Flmissão de parecere.s em procedimentos cle cij-spensa,
inexigj-bilidade ou reatização <ie licitação de i.nicjativa cla
do Elt'ÍE;
3 "2.6. Postulação Adm-inistrativa na área do Direil_o
Administrativo, abrangendo a Advocacia Aclministrativa,
cornposta de reque::imento, defesas, recursos, procedi menLos
instaur:ados contr:a o FlvíE,.

3.2.7. Assessoria Juridica nas
quando solicitado;
3.2 . 8. Consultoria J'uri-dica na área
3.2.9. Ccnsultoriar ,furidica na área

audiências p(úJ.icas,

do Controle Externoi
de Pessoa]..

crÁusuÍ,A 4 - Do REGTME DÉ ExEcuÇÀo
4.1. A Empresa CONTRATADA obriga-se a
Assessoria e Consultoria Jur:iclica à FTUNDO

-ltÍE nos seguinLes mol-des:

prestar serviços de
MrrNrcrPAL DE EDUCAÇÀO

Página 2 de I



GOVERNO MUNICIPAL DE UI,IANO
PREFEITURA MUNCIPAL DE ULIANOPOü

CNPJ/MF: 83.334.6721000 I -60

4.1.L. Assessoria e Consultoria .Iurídica por intermédio
de Advogados, devidamente inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil OAB, com experiência comprovada em
Direit.o Público;
4.L.2. Responder consulta e apresenLar proposta de
soluções a questionamentos e conflitos dentro da área de
atuação do E'undo Municipal- Educação - EME;
4.L "3. Atender pront.amente aos pleitos do EME, emanadas
cliretamenl-e do seu Gestor, aos quais a CONTR,ATÀDA se
reporta::á nas questôes controverL.idas e complexas,
ado.L.ando-se a tese jurídica que l.he for recomendada,
compl:ome tendo-se a E!4E no acolhimento das conclr:sões
juridicas e o for:necimento de documentação 1egal para a
eximia prestação dos serviços,.
4.1.4. Colocar à disposição do EME
advogados pal:a o ater.rdimento em sua
necessário;
4.1.5" Atender a chamados emergenciais, sempre que for
sol ic i. tado;
4.L.6. Promover as respostas de consultas por meio dos
sistemas de cornunicação disponíveis como: e-maiI,
telefone e online.

4.2. A Prestação de consultoria técnica juríclica em matéria
murricipal, legislativa e aclm1nistrativa, envolvendo as seguintes
atividades:

4.2,t. Emissão cle pareceres por escrito sobre assuntos
juridicos, mediante solicitação escrita;
4 .2 .2. Elabo::a.ção ot.1 aprovação de mi nutas de contratos,
edita i.s, a tos normat. ivos e propos içôes ao poder
Legislativo, solir:itadas pela Gestor do FNÍE;
4 .2 ,3. Orientação técrr j-ca para aplicação das regl:as do
processo administrativos ;
4"2.4. Suporte jurídico para o furrcionamento de Comissões
Especiais.

CLAUSI,LÀS.DOVALOR

profiss ionais
sede, quando

5.1. O valor global da contratação é
trinta e cinco rnil reais ) , cjue será
mensais e sucess-ivas no val-or de
reais) .

cle R$ 135.000,00 (cento e
pago em 9 (nove) parcelas
R$-15.000, 00 (quinze mil"

CLATISUL]\ 5 - PAGAI\áENTO

6.1. O pagamento será
trans f erência bancár-ia
Nota Fiscal no prazo

efet-uado pela CONIRATAI{EE através de
à CONTRiâ,TÃDA, mecliante apresentaÇão c1a

de at.é 3 0 (trint.a ) di as , conl:ados da
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GOVERNO MUNICIPAL DE ULIANOPO
PRE,FEITURA MTINCIPAL DE ULIANOPOLIS

CNPJ/MF: 83,334.6721000 1 -60

apresentação da Nota Fiscal/Fat.ura contendo o objeto contratado,
devidamente atestada pelo Fiscal- do Contrato;

6.1.1. A quitação da parcela mensal poderá ser efetivada
através de crédi'L.o na conta abaixo indicada, valendo o
depósito bancário como Recibo de Quitação:
. Banco: Banco do Brasi]-

À'9.1641"1
c/c. 28. 145-x
Beneficiado: Rj.beiro - Sociedade Individua]" de Advocacia
cNPir/ME n" -17 . 5L2 .585/0001-21

6.2. A CONIRâIÀDA deverá apresentar jun.tarnente com o documento de
cobrança a comprovação Ce que cumpriu as seguintes exigências,
cumu-lativamente :

6.2.1. Certificado de Regr"rlaridade do FGTS _. CRF;
6.2.2. Certidão de Débi tos Relativos a Crédi'Los
Tributários Eederais e à. Divida Ativa da Uni ão Cer:tidão cle
regularidade com a I'azenda Federali
6.2.3. CerL.idão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/I'atura, não aceitação do serviço
ou outra circunstância que desaprove a liquiclação da despesar oü
ainda não acompanhada das certidões previstas nos subitens 6.2.L,
6.2.2 ê 6.2.3 do item 6.2, da CLáusuLa 6, a mesma ficará pendente
e o pagamento sustado até que a CONTRATADA aplique as medidas
saneadoras necessárias.
6.4. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou
fato atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á o ínclice do IPCA, a
titulo de comperisação financeira, que será o produto resulLante
da mu1tipll-cação desse i.ndice do clia anter:ior: ao pagamento pelo
número de dias em atraso, repetindo-se a oper:ação a cada m.ês de
atraso

cr,AusIrtÀ 7 - vrGENcrA CoNTRATUAT E DÀ PRORROGAÇAO CONERATUAL
7 ,L. O presente Contrato terá viqência d.e

31/72/202I, poclendo ser prorrogado por iguais
perí.odos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por
aditivos, convindo as partes contratantes, nos
57,II da Lei EederaL no-8.666/93.

07/04/2027 a
e sucessivos

meio de termos
Lermos do Art.

CI.AI'LA 8 - RE.AJUSTE/REPACTUAÇÃO
8.1. Ressalvadas as excepcionalidades legais e alteração no
ob j eto, o Contrato sontente será rea j ust.ado para f ins de
atualização monetária âÍ-.os o clia 31/ t2 / 202L. o indice
inflacionário u.t ilj zado deve ser oficial ou qlre reflitam a
variação dos cusLos.
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GOVERNO MLTNICIPAL DE UI,IANO
PREFEITURA MUNCIPAL DE ULIANOP

CNPJ/MF: 83 .334 .6721000 I -60

CI,AUSULA 9 - FESCISã,O
9.L. Este contrato poderá ser ::escinciido, nos seguintes casos:

9.1.1. Unilateralmente, pela CONIIRATAIItrE, nos casos
enumerados no inciso Tt do art. 79, da Lei Federal no-
I . 666/ e3;
9.1.2. r\migavelmente,
que hala convenj-ência à
9.1.3. Judicialmente,
Processual.

por acordo entre
Administreção,'

nos termos

as Partes, desde

da Legislação

CLAUSILA 10 - OBRIGAÇõES DA CONTRATAI{TE
10.1. Prestar
venham a ser

as Ínformações e esclarecimentos pertinentes que
solicitados.

L0.2. Eiscalizar o cumprimento clo Contrato.

10.3. Efetuar os pagamentos dos serviços prestados em 9 (rrove)
parcelas iguai.s e sucessivas, conforme condicionantes no Eermo de
Referêncía e hc.r contrato, flo prazo máximo de até 30 (trinta)
dias, mediante a apresentação de Nota Fiscar de prestação de
Serviços e sob atesto do servidor responsáveI pela fiscali zação
do serviço.

L0.4. Atestar o recebimento do serviço prestado através de
servidor responsáver peJ-a fiscarização dos serviços a serem
executados em atendimento ao que prevê o inciso III, do S2", do
art. 63 da Lei Federal n"-4.320/64.

10.5. Mensurar, quantificar e precificar quaisquer clanos car:.sados
ao patrimônio públi.co, quando tenham sÍdo causados pelos
colaboradores da CONTRATÀDA dur:ante o processo de execução dos
serviços/ para se for o caso, fazer a retenção desses valores por
ocasião dos pagamentos, se aplicada à penalldade prevista no
Contrato.

10. 5. Comunicar of icj-al-inente a CONTRÀTADA quaÍsquer f alhas
ver:ificadas que venham a infringir c1áusuJ.as contratuais.

10.7. Reter, por ocasião de
perial idade / caso venham a ser
no Contrato.

10.8. Exercer a fiscalização
servidor designado.

cada pagamento, os valores de cada
apli-cadas de acordo com o previsto

dos ser:viços prestados por meio de
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11.1. Realizar Assessoramento e Acomparrhamento Juridico conforme
previsto neste Contrato, com toclo zeLo, diligência e honestidade,
observada a legislação vigente, resguardando os interesses do
E\rndo Municipal de Educação - Ea4E, sem prejuizo da dignidade e
independêncía profl.ssionais, sujeitando-se, ainda, às normas do
Código de Ética Profissional do Advogado.

11.2. As Notas Eiscais de Prestação de Se::viços deverão ser
emitidas descriminando o Objeto e a PARCELA A SER PAGA.

11.3. A CONERATADA fica obrigada
crj tér:io do ÉTdE, a adequação
apresentarem divergências com
Contrato, sem qualquer ônus para

a efetuar a qualquer tempo e a
dos serviços que por ventura

as especificações definidas em
o CONtrRJATA}iITE.

LL,4. Serão de inteira r:esponsabilidade da Empresa prest.adora. do
serviçor âs despesas decorrentes de sua execução, caso seja
necessária, nos prazos estabel-ecidos.

11.5. Apresentar as certidões que comprovem a regularidade das
Obrigações Fiscais (Certidão Conjunta de Déb.itos Rel-ativos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, Certificado cle
Regularidade junto ao FGTS e Certidão llegativa de Débitos
Trabalhistas) por ocasião da entregia das Notas Fiscais.

11.5.1. A recusa da CONTRAIIADA em r:ec«:lher os encargos
acima citaclos, autor:iza a rescisão unilateral do presenr-e
contrato, bem como retenção dos valores deviclos a título de
encargos e impostos e a CONTRAEADA não terá direito a
qualquer tipo de indenj- zaçáo, f icando a.inda su; ei.t-a às
penalidades previstas na Lei Federal no-8.666/93.
L1,,5.2, Responsabilizar-se por danos ou prejuízos pessoais
ou materiais que, por ventura venham a ser causados à
CONTRAIAI{TE.

crÁusur.A 12 - rrscAr,rzAÇÃo Do coNTRAEo E Do ATEsro
1,2.L. A CONTRRTANTE f :Lscali zará os serviços execuLados pela
CONTRATADA a fim de verificar se estão sendo observadas as
cláusulas do Contsrato.
L2.2. A fiscalizaçãc-t do cumprimento das ol:rigações emanadas deste
Contrato será realizada por serrziclor da CONTRtrTA}iITE designado
para este fim.

CIÀUSUI,A 11 - DAS OBRI

crÁusure 13 - sAr.IsrÕEs ADMrNrsrR.ê,TrvA
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13. 1. Pef o inaclimplemento das
participante r à CONTRATADA
penalidades:

obrigações, seja na condição de
estará sujeita às seguintes

cc.rm irregularidacles, passíveis
execução e sem prej uízo ao

13.1.1. Deixar de manter a proposta (recusa injustificadapara contratar): suspensão do direito de ricitar êcontratar com a Administraçâo por prazo não superior a 02(dois) anos,.
L3.L.2. Executar o Contrato
de correção durante a sua
resu]tado : advertência;
13'1.3. Executar o Contrato com atraso injustificado, atéo limite de 10 (dez) dias, após os quais será consideradainexecução contratual-: multa diária de lt (um por cento)sobre o valor dos produtos/serviços nãoentregrre s /executados,.
13. 1.4 - Rescisão contratuar- por inadimplemento da
CONTRÀTÀDA: suspênsâo do direito d,e ].icitar ê contratar coma Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos emulta de 20t (vinte por cento) sobre o valor corrêspondente
ao montante não adimpJ.ido do contrato,.
13.1.5" Causar prejuizo material- resultante diretamente deexecução contratual-: declaraçâo de inidonei6ade cumuLadacom suspensâo do direito de liciüar e contratar com aAdministraçâo pirblica por prazo nâo superior a 02 (dois)anos ê multa de 10* (dez por cento) sobre o varoratualizado do Contrato.

13.2. As penalidades serão regist::adas no cadastro da CoNERAtrÀDÀ,quando for o caso.

13.3. As sanções de advertêncla, suspensão e declaração deinidoneidade poderão ser aplicadas iuntamente com a de multadiária, facultada a defesa prévia do interessado, no respecti_voprocesso/ no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CI.AUST'LA 14 - RECURSOS FINA}ICEÍROS
14.1. O vaf or acordado si:rá paq,, pe
conforme Dotação Orçamentária:

14.1.1 Exercíeio zo2t Atividacte t802.127220809. 2. 050Manutenção e coordenação do Fundo Municipal de Educação-EME, classificação econômica 3.3. 90.35. o0 serviços deconsultoria, suberemento 3 " 3. 90.35.01, 4o val-or de R$
-ljanq!-.qq, ficando o saldo pertinent-e -os ãe*aisexercicios a sel: empenhaclo opo::tunament_e, à conta dosrespectivos orçamentos, caso sela necessário.

CLAUST'LA 15 - DA PI'BLICIDADE
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15'1' o presente -instrumento de contrato Administrativo serápublicado no Murar de Avisos e Fortar da Eransparência daPrefeitura Municipar de urianópoIis, no Murar de Licítaçôes doECM/PA e na Imprensa Oficial..

CIÀUST'LÀ 16 . DO FORO
16.1. Para dirimir q"arq"ã, qúêstáo -ãecorrente do pres"ntecontrato, âs partes conLratante s e-1.egem o f oro da cidade deulianópoIís, Estado do pará, com renúncia expressa de qualquer:outro, cuja competência for invocável.

a E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato,na presenÇa de 02 (duas) testem,nhas, para que sejam produzidosos efeitos legais e pretendidos.

U1ÍanópoIis/pA, 31 de março de 2021..

FUI{DO MUNICIPAL DE
rouincÀó - rüÉ oõ- Ê;i,?in i,1"-[itr,1?"','
IVIUNICIPIO ,:AU(ACAO. FME DO

DE:2862953 7000 1 34 MUNÍctpto DE:2862e537000 I 34

FIUNDO MUNICIPÀI DE EDUCACAO - EA{E
CNPJ/MF no _ 28. 629.537 /OOO7_34

§ecretário dê Saúdê - ViAIÀ{IR NOGUETRiA MOIiÃES
CPF/MF, no _254.396.932_20

CONTM,TANTE

RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL i AssinadodeformadisitalporRtBEtRosocrEDADE

D E A DVocAC I A: r 7 s 1 2s Bsooo 1 2 T §?,Jlli.l! .?5 liJro.o'flffJ 
7s 1 2s's00o I 2 1

RIBEIRO - SOCIEDADE IIIDTVTDUAL DE ADVOCÀCIA
cNpJ/MF no_17. slz . s}s / ooot_2l

Sócio-propriet_ário - ELVIS RIBEIRO DÀ SIIJVÀ
CPF/MF n"-155 .2,15. 402_b3

CON'IRÂ'I'ADA

Testemunhas:

1.
Nome:
CPF/MF:

2.
Nome:
CPF/MF:

WALMIR NOGUEIRA Assinado de forma

MoRAES:2543e6r, fl,3[ilff;*A,r,*zzv 
MORAES:25439693220
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