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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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Processo nº 47/2019 

CONTRATO  PG N.º 36/2019 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AUDITORIA/CONSULTORIA 

TRIBUTARIA, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO 

O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-

PA E DE OUTRO LADO A CONSELHERIA DE 

COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL – CONAMEX, 

CONFORME ABAIXO MELHOR DECLARAM: 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS (PA) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA DAS BARREIRAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Rui Barbosa nº 001, 

Bairro – Centro, inscrito no CNPJ: 10.249.381/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ 

BARBOSA DE FARIA, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº 136.154.592-53 e RG nº  

7519544/PC/PA, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Maria das Barreiras (PA), denominado como 

CONTRATANTE e CONSELHERIA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL, sociedade civil de 

direito privado, com fins ideais, com sede a Av. Lomas Valentinas, nº 2625 – sala 303, com inscrição no 

CNPJ/MF nº 00.288.493/0001-07, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente DR PAULO CEZAR 

BRANCHES BRITO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/PA de nº. 010946/O e inscrito no CPF 

sob o nº. 048.094.752-04, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justos e acordados o 

presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviço Técnico Científico de Apoio à Administração Pública 

AUDITORIA TRIBUTARIA E ASSESSORIA DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS, destinada a 

assistir a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras (PA), mediante as cláusulas e condições abaixo 

indicadas que se obrigam a cumprir e observar fielmente: 

 

CLÁUSULA I-ORIGEM DO CONTRATO: 

Este contrato Administrativo tem como origem O Pregão Presencial Nº 36/2019, HOMOLOGADA PELO 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

 

CLÁUSULA II-LEGISLAÇÀO: 

As cláusulas e condições deste contrato, moldam-se às disposições de Lei federal n.º 8.666, de 21/06/93 e suas 

alterações na Lei 8.883, de 08/06/94, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA está sujeita. 

 
10 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

 

13- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

04.121.0032.2-007 POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 

 

 CLÁUSULA III-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 

 

Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços profissionais de auditoria e consultoria tributária 

e medidas práticas com vistas ao recrudescimento da receita do Município através do desenvolvimento de 

estudos e aplicação da hipótese concreta na recuperação de créditos e receitas de caráter patrimonial ou 

tributário, do Município, da seguinte forma: 

3.1 - Tributos Municipais: ITBI, IPTU, ISSQN. 

3.2 - Cota-Parte do ICMS, através da Composição do VA (Valor Adicionado). 
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3.3 - Identificação e cobrança dos valores vencidos e vincendos da CFEM e aqueles a serem inscritos na Dívida 

Ativa e demais ativos e receitas recuperáveis. 

3.4 – Redirecionar os recursos humanos, através do nivelamento da equipe e adoção de métodos de controle 

padrão e fiscalização na execução dos serviços (Opcional). 

3.5 - Manter controle, acompanhamento e fiscalização na execução dos serviços, conforme se acha discriminado 

no Anexo I (Termo de Referência), o qual faz parte integrante e inseparável deste contrato. 

3.6 - Demais ativos e criação de receitas que aumentem a arrecadação municipal; 

3.7 – Viabilizações dos meios para estruturação e modernização do setor tributário (física e organizacional). 
 

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 A CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA,  pelos serviços contratados o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos até o dia 10 de cada mês, devendo ser depositado na conta corrente da 

empresa: Banco 037, Agência 015, C.C. nº. 312.537-8 em nome de Conselheira de Comércio Exterior do 

Brasil, conforme consignação junto ao Banco do Estado do Pará.  

 

Através da Dotação Orçamentária:  

 

10 - Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras  

13 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

04.125.0042.2-016 MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS  

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria  
 

4.2 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviços de Auditoria e Consultoria 

Tributária, descritos na CLÁUSULA TERCEIRA do presente contrato de acordo com os recursos auferidos ao 

CONTRATANTE e/ou por estes assegurados, recuperados e/ou acrescidos, o que serão denominados 

BENEFÍCIOS, atribuindo-se o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por ponto percentual obtido na prestação dos 

serviços relacionados nas cláusulas retro mencionadas, cujo resultado será apurado com base nos relatórios 

mensais emitidos até 15º (décimo quinto) dia de cada apurado com base nos relatórios mensais emitidos até 10º 

(decimo) dia de cada mês, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

Fórmula para pagamento de valores da prestação, de serviços, no que diz respeito aos recursos assegurados, 

recuperados e/ou acrescidos: 

POM: BA/100  

REM = POM x PP 

Onde: 

BA= Benefício Auferido 

POM= Pontos Obtidos no Mês 

PP= Preço por Ponto 

REM= Remuneração de Êxito de Mérito 

4.2.1 - Para o aumento da arrecadação dos tributos municipais descritos na Cláusula 3.1; 3.3 e 3.6 deste 

instrumento, o pagamento será efetuado até o 10º (Décimo) dia após os prazos estabelecidos para arrecadação 

municipal mensal da seguinte forma: 

(a) O pagamento da remuneração de êxito será feito de uma única vez mensalmente, conforme identificada a 

diferença para maior na arrecadação municipal, comparando a arrecadação do mês/ano anterior à arrecadação do 

mês/ano vigente.  

(b) No valor da Cota-Parte do ICMS (Composição do Valor Adicionado) assegurado, recuperado e/ou acrescido, 

descrito na Cláusula 3.2, o pagamento será efetuado até o 10º (Décimo) dia após a publicação dos índices 
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percentuais permanentes no DOE (Diário Oficial do Estado), ou posterior à ação judicial. O preço global será 

pago em uma parcela; 

 

4.2.2 - No caso de ocorrer atraso no pagamento, será devida atualização financeira com base na variação do 

IGP/FGV ou na sua ausência, pelo índice que venha a substituí-lo, ocorridas entre a data em que deveria (m) ser 

paga (s) e a data do efetivo pagamento. 

4.2.3 - Na hipótese de revogação, sem justa causa, do mandato outorgado para a prestação dos serviços objeto 

deste contrato, terá a CONTRATADA direito ao recebimento integral do valor estipulado nesta cláusula, bem 

como as verbas de sucumbência eventualmente fixadas. 

4.2.4 - As verbas oriundas da parte adversa, pelo princípio da sucumbência, quando impetradas pela assessoria 

jurídica da Contratada reverterão em favor da CONTRATADA; 

4.2.5 - Em caso de inadimplência, se o atraso for superior a 60 (sessenta) dias da data do respectivo vencimento, 

a CONTRATADA poderá isolada, gradativa, alternativa e cumulativamente: 

a) Negativar o devedor em cadastro ou serviços legalmente constituídos e destinados à proteção de crédito; 

b) Promover o protesto da dívida, através da emissão de duplicata de serviços, letra de câmbio ou outro 

título de crédito legalmente aceito; 

c) Proceder cobrança administrativa e/ou judicial, servindo para tanto o presente instrumento como título 

executivo extrajudicial. 
 

CLÁUSULA 5ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 Os serviços contratados serão prestados na sede do Município e/ou na sede da Contratada. 

5.2 Correrão por conta da CONTRATADA, os custos de Impostos, Taxas e outras despesas de pessoal, 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do presente contrato. 

5.3 Correrão sob inteira responsabilidade da CONTRATANTE as despesas com transporte, alimentação e 

hospedagem dos servidores da contratada no trecho Belém – Santa Maria das Barreiras (PA) - Belém (PA) (ida e 

volta). 
 

CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

6.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA é responsável exclusiva pela prestação dos 

serviços constantes da Cláusula Terceira, respondendo diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou 

empregados causarem, por dolo ou culpa, à CONTRATANTE ou a terceiros; 

6.1.1 - De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das obrigações 

pactuadas, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE, os serviços de forma regular na mesma 

quantidade contratada; 

6.1.2 - Executar os serviços mencionados na Cláusula Terceira, objeto deste contrato, em conformidade com as 

normas, recomendações expedidas pela CONTRATANTE e especificações constantes no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante deste instrumento; 

6.1.3 – Todas as comunicações ou notificações relativas a este CONTRATO serão enviadas para o seguinte 

endereço: 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras – PA  

Gabinete do Prefeito 

6.1.4 – As Comunicações ou notificações feitas através de e-mail deverão ser direcionadas para os seguintes 

endereços: 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras(PA); 

mussum.smb@hotmail.com 

6.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se á: 

6.2.1 - Aplicar as penalidades à CONTRATADA pela inobservância das disposições contidas no documento 

contratual; 
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6.2.2 - A CONTRATANTE no ato da assinatura do contrato compromete-se a dar todo o suporte necessário 

para a realização dos serviços contratados, a fornecer a CONTRATADA, ou a alguém à ordem deste, todos os 

elementos considerados indispensáveis à defesa ou preservação dos seus interesses e direitos, os quais deverão 

ser entregues no escritório da CONTRATADA, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias corridos antes de sua 

efetivação, assim como, atender as orientações da CONTRATADA, quanto à aplicação de investimentos no 

setor, indispensáveis para o êxito dos serviços.  

6.2.3 - Conferir e atestar a fatura emitida pela CONTRATADA, e após constatar o fiel cumprimento da 

prestação dos serviços, providenciar o competente pagamento; 

6.2.4 - Comunicar à CONTRATADA, todo e qualquer problema referente ao contrato, ficando aquela obrigada 

a reparar aquilo que foi denunciado, sem ônus a CONTRATANTE; 

6.2.5 - Glosar a fatura correspondente aos serviços não realizados; 
 

CLÁUSULA 7ª – DA CESSÃO DO CONTRATO 

7.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato. 
 

CLÁUSULA 8ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Sem prejuízo de outras sanções previstas neste instrumento, a empresa contratada ficará sujeita às seguintes 

deliberações pelo inadimplemento: 

8.1 - Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, estará sujeita a 

CONTRATADA, além das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, pelo descumprimento total ou parcial 

de qualquer das obrigações ora estabelecidas, as seguintes penalidades: 

8.2 - A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula deixar de ser cumprida; 

8.3 - As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa e devem ser pagas em até 

30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este prazo, tais multas serão descontadas de qualquer 

importância devida à CONTRATADA, ou ainda, cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente 

instrumento como título executivo extrajudicial; 

8.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, além da aplicação das multas 

previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de participação em 

licitações, além do impedimento do contrato; 

8.5 - O valor da multa será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da CONTRATADA, 

perante a CONTRATANTE. Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA que tenha sido multada, 

antes de pagar ou relevada multa. 
 

CLÁUSULA 9ª – DA RESCISÃO 

9.1 - Por conveniência da CONTRATANTE, ou do interesse público, as partes contratadas acordam que o 

presente contrato administrativo poderá ser rescindido: 

9.1.1- Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

9.1.2- Contratualmente, sendo devido o pagamento de indenização prevista na extinção do presente contrato, por 

iniciativa da CONTRATANTE, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento à 

CONTRATADA, de indenização correspondente ao que lhe caberia ao restante do contrato e a remuneração de 

êxito. 

 

CLÁUSULA 10ª – DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS 

10.1 - Os serviços incluem todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato. Quaisquer tributos ou 

encargos legais que, após a assinatura deste contrato, venham a ser criados, bem como qualquer alteração dos 

existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente reflitam no preço contratual, implicarão na sua revisão 

para mais ou para menos, conforme o caso devendo ser assinado Contrato Aditivo. 
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10.2 - Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os tributos, encargos e 

contribuições de qualquer natureza, inclusive para fiscais, de competência da União, dos Estados e dos 

Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato; 

10.3 - Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude do não 

pagamento pela CONTRATADA, à época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste 

contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos devido à CONTRATADA até que esta satisfaça 

integralmente a exigência formulada; 
 

CLÁUSULA 11ª – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

11.1 - Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às disposições deste contrato 

pela CONTRATADA, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e multas contratuais, 

se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam, direta e comprovadamente, o objeto do 

presente contrato; 

11.1.1 - A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito ou de 

força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o disposto no 

item 2;  

11.1.2 - Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecido pela CONTRATADA, será 

concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o restabelecimento das 

condições normais de fornecimento, desde que cumprida à formalidade do subitem anterior. 
 

CLÁUSULA 12ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1 O prazo contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, prorrogado por igual 

período até o final de sua gestão, caso as partes não se manifestem em contrário até 30 (trinta) dias antes do seu 

vencimento. 
 

CLÁUSULA 13ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, 

dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o 

desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de responsabilidade pela execução incorreta dos serviços; 

13.2 - A tolerância ou o não exercício, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste 

contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo 

a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo; 

13.3 - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação vigente; 

13.4 - Aplica-se ao presente contrato, o estipulado na Lei Federal nº. 8.666/93, para sua execução e, 

especialmente, para os casos omissos; 

13.5 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do contrato, quando lhe convier. 

13.6 – A CONTRATANTE terá como administradora do contrato a   Sra.  Raquel Moreira dos Santos Silva,  

CPF nº  930.438.303-00,  conforme portaria nº 111/2019.   
 

CLÁUSULA 14ª – DA EQUIPE TÉCNICA 

14.1 – Para o desenvolvimento dos trabalhos serão alocados consultores com elevada experiência nos assuntos 

envolvidos; 

14.2.- Os consultores técnicos, responsáveis gerais pela execução dos serviços serão: 

a) Tatiane Suely dos Santos Brito, solteira, contadora, inscrita no CRC/PA sob o nº 010584/0 e 

CPF/MF nº 440.015.092-53, domiciliada em Belém – PA. 

a) Paula Geiziane Brito Ramos, brasileira, casada, administradora, inscrita no CRA PA/AP sob o nº 

06509 e CPF/MF nº 515.281.442-68, domiciliada em Belém – PA. 
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CLÁUSULA 15ª – DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Concordam que o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS(PA) – PREFEITURA, ora 

CONTRATANTE fica isenta do pagamento a CONTRATADA, de qualquer quantia ( de honorários), caso a 

mesma não tenha sucesso no que foi pactuado na cláusula terceira; 

15.2 Todas as comunicações ou notificações relativas a este serão contrato serão envidas para os endereços das 

partes constantes no preâmbulo deste contrato; 

15.3 Aplica-se ao presente contrato, o estipulado na Lei Federal nº 8.666/93, para sua execução, especialmente 

na legislação vigente. 
 

CLÁUSULA 16ª – DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia, Pará, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua 

execução. 

   E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma 

para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Santa Maria das Barreiras (PA),  09 de julho de 2019 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

 SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

CONTRATANTE  

 

JOSE BARBOSA DE FARIA 

CIC/MF n.º 136.154.592-53 

Prefeito Municipal 

        

  

              PAULO CEZAR BRITO  

                   CONAMEX 

           CNPJ/MF: 00.288.493/0001-07   

 

 

 

 
 

TESTEMUNHAS: 

1._________________________________ 

Nome 

CPF/MF: 
 

2._________________________________ 

Nome 

CPF/MF: 
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