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Itupiranga 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa 

interessar, que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 

21.756.037/0001-14, sediada á Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 — Setor Novo 

Horizonte — Marabá — PA — CEP 68.503-290, representada pelos Senhores, 

Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, 

Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Quadra 129, lote 19 — Setor 

Belo Horizonte — Marabá — PA prestou os serviços de Assessoria e Consultoria 

Contábil Junto a Prefeitura Municipal de Itupiranga incluindo o FME, FUNDES, 

FMS E FAMAS e Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada 

Junto aos Departamentos de Tributação e de Licitação, incluindo a prestação 

de serviços de Pregoeiro na realização de Processos Licitatórios na 

modalidade de pregão e inserção dos dados de todos os processos licitatórios 

no Portal do TCM, conforme contratos 20140004, 20150005 e 20150006. 

Declaramos ainda que os compromissos assumidos foram 

cumpridos satisfatoriamente, não constando nada em nossos registros que 

desabone a prestação dos serviços. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 12 de dezembro de 2.016. 

Av. 14 de Julho, 12 — Centro — Itupiranga - Pará 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS 

LTDA - ME, com sede na Rua Goiânia, Quadra 129 Lotes 17 e 19, bairro Belo Horizonte, CEP 

68.503-290, Cidade Marabá, Estado do Pará, CNP! ng. 21.756.037/0001-14, prestou os serviços 

técnicos especializados de assessoria e consultoria técnica e jurídica na instrução, realização e 

acompanhamento de processos licitatôrios, assessoria e consultoria junto ao Departamento de 

Cadastro e Tributação, serviços de treinamento e acompanhamento para o cadastrarnento e 

controle patrimonial, conforme contrato 20170001 originado do processo de licitação 6/2017- 

001PMNI no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

Atestamos ainda que a empresa executou a prestação dos serviços conforme objeto 

mencionado no contrato supra mencionado de maneira satisfatória, cumprindo todas as suas 

responsabilidades cumprindo sua obrigação com relação aos serviços prestados. 

Nova Ipixuna — PA, 30 de abril de 2.018. 

HELDER CARLO PWANçO ARAUTO 

Secretário Municipal de Finanças 

Rua António Marrocos. n" 1. Bairro Felicidade - CEP 68585-000 Nova lpíxuna- Pará 



pet:010;12, Estado do Pará 
-)`; Prefeitura Municipal de 

NOVA IPIXUNA No IPIXUNA 
wORA Z; 	.iDAR 

E0 D ( jc.5  

■cP 	 /`. 

fiS.  315 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS 

LTDA - ME, com sede na Rua Goiânia, Quadra 129 Lotes 17 e 19, bairro Belo Horizonte, CEP 

68.503-290, Cidade Marabá, Estado do Pará, CNPJ n©. 21.756.037/0001-14, PRESTOU SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO 

• AOS FUNDOS MUNICIPAIS E DIVERSAS SECRETARIAS NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO  E 

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO, INSERÇÃO DOS DADOS E 

CONTROLE NO PORTAL DO TCM-PA, conforme contrato 20180001 originado do processo de 

licitação 6/2018-001PMNI no período de01/01/2018 a até a presente data. 

Atestamos ainda que a empresa executou a prestação dos serviços conforme objeto 

mencionado no contrato supra mencionado de maneira satisfatória, cumprindo todas as suas 

responsabilidades cumprindo sua obrigação com relação aos serviços prestados. 

Nova ipixuna - PA, 30 de abril de 2.018. 

(1 /" 
HELDER CARLQ1kpltANÇO ARAUJO 

Secretário Municifiat de Finanças 

Rua Ant5nio Marrocos, n' I, Bairro Felicidade - CEP 68585-000 Nova luixuna- Pará 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que 
a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.756.037/0001-14, 
sediada á Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 — Setor Novo Horizonte — Marabá — PA 
— CEP 68.503-290, representada pelos Senhores, Wanderlei Vanz e Heldylene de 
Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, Casados, Residentes e domiciliados à Rua 
Goiânia, Quadra 129, lote 19 — Setor Belo Horizonte — Marabá — PA prestou os 
serviços de Assessoria e Consultoria junto a Prefeitura Municipal de Itupiranga 

incluindo o FME, FUNDEB, FMS E FAMAS com os seguintes serviços: 

Assessoria e Consultoria Técnica Contábil, administrativa e 
financeira, incluindo Assessoria Técnica na Tesouraria na 
orientação de liquidações e pagamentos de fornecedores e outros. 

II- Assessoria junto aos Departamentos de Compras, Licitações e 
contratos, bem como, junto ao Controle Interno, na implantação, 
treinamento e orientação no funcionamento do sistema ASPEC 
para todos os departamentos. 

III- Assessoria e treinamento na inserção dos dados junto aos Portais 
do TCM.PA  e Portal da Transparência. 

Declaramos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos 
satisfatoriamente, não constando nada em nossos registros que desabone a prestação 
dos serviços. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 28 de dezembro de 2.016. 

TASCA 
unicipal 

Av. 14 de Julho, 12 - Centro - Itupiranga - Pará 
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GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito. que empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME 

com sede na Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19, bairro Belo Horizonte, CEP 68.503-290, Cidade Marabá, Estado 

do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n9. 21.756.037/0001-14, devidamente representada pelos seus Sócios 

Proprietários, Senhores Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, casados, 

Assessores e Consultores Técnicos, ambos residentes e domiciliados em Marabá PA executaram no período 

de Janeiro a dezembro de abril de 2017 até presente data a prestação dos serviços técnicos profissionais 

de Assessoria e Consultoria junto a Comissão Permanente de Licitações para dar agilidade e 

celeridade nos processos licitatórios, bem como, Assessoria e Consultoria Técnica junto ao 

Departamento de Convênios do Município de Vitória do Xingú — PA, conforme os contratos abaixo 

relacionados: 

CONTRATOS REALIZADOS 

ÓRGÃO 	 Valor 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingú - PA 306.000,00 

Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal  102.000,00 

Fundo Municipal de Educação da Prefeitura Municipal 	 102 000,00  

N2  CONTRATOS 

20170118  

20170119 

20170120 

A veracidade dos contratos poderá ser verificada no site do Tribunal de contas dos Municípios. 

www.tcrn.pa.gov.br  

Atestamos ainda que a refericia empresa executou a prestação dos serviços conforme objeto acima 

mencionado, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que 

a desabone, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos 

padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu e cumpre com sua obrigação, quanto à qualidade dos 

serviços prestados até a presente data. 

Vitória do Xingü PA.,.-29 de dezembro de 2.017. 

MOR NAsompoo AV 
Secretário Municipal de_Plane„jarr 

	
O e Finanças 

CNPJ: 34.887.9j5/0001-53 
AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, N9 174 - CENTRO - VITÓRIA DO XINGU - FONE: (93)3521-1479 



Prefeitura Municipal de Jacundá  
Poder Executivo 

CNPJ: 05.854.63310001-80 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

• 

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa WH 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 21.756.037/0001-14, sediada à Avenida 

Tocantins, 1030, 22  andar nas salas 2 e 3 no Bairro Novo Horizonte Município de Marabá — PA —

CEP 68.503-660, representada pelos Senhores, Wanderlei Variz e Heldylene de Carvalho 

Guimarães Variz, brasileiros, casados, residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Quadra 129, lote 

19 Setor Belo Horizonte — Marabá — PA, executou neste Município de Jacundá — PA, a prestação 

de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto à Comissão de Licitações, 

serviços no planejamento, integração, gerenciamento e controle dos processos licitatórios no 

sistema Aspec, bem como, no Mural de Licitações do TCM conforme contrato abaixo 

especificado: 

PROCESSO: INEXIGIBILIDADE, n9  6/2018-002F'MJ 
CONTRATO NP' 20180002 
Vigência: 06/02/2018 a 31/12/2018 — Aditivado em 2019 e 2020 
A veracidade contrato poderá ser verificada no portal do TCM.PA. 
https://www.tcm.pa.gov.brimural-de-licitacoes! 

Atestamos ainda que a referida empresa executou a prestação de serviços conforme objeto 

acima mencionado, de maneira satisfatória, cumprido com todas as responsabilidades, não 

restando nada fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos 

padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, quanto à qualidade dos 

serviços prestados até a presente data. 

E 

os' Município de Jacundá — PA, 15 de maio de 2020. 
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Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, 

que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, sediada á Rua Goiânia, Quadra 

129 Lote 19 — Setor Novo Horizonte — Marabá — PA — CEP 68.503-290, representada 

pelo Sr. Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, 

Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Qd 129, lote 19 — Setor Belo 

Horizonte — Marabá — PA, presta os serviços de Assessoria e Consultoria Técnica 

especializada junto a Comissão Permanente de Licitações e ao Departamento de 

Cadastro e Tributação, cumprindo todas suas obrigações. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 04 de fevereiro de 2015. 

• 



Itupiranga 
PREFEITURA DE 

4,0 	 4,0 

Sc' 
.kt, 	 -9 
fis.  3  .7 

o 

• 

Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, 

que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, sediada á Rua Goiânia, Quadra 

129 Lote 19 — Setor Novo Horizonte — Marabá — PA — CEP 68.503-290, representada 

pelo Sr. Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, 

Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Qd 129, lote 19 — Setor Belo 

Horizonte — Marabá — PA, presta os serviços de Assessoria e Consultoria Técnica 

especializada junto a Comissão Permanente de Licitações e ao Departamento de 

Cadastro e Tributação, cumprindo todas suas obrigações. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 14 de outubro de 2015. 
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DECRETO No 042/97, DE 01 DE abril DE 1997. 

Nomeia Servidor e dá outras 
providencias. 

O Prefeito Constitucional do Município de Tucumã, 
Estado do Pará República Federativa do Brasil, no uso de suas 
atribuições legais. 

DECRETA: 

Arto - Fica nomeado para o Cargo em Comissão de 
Chefe do Setor de Tributação o senhor VANDERLEI VANZ, percebendo 
a remuneração consignada em Lei. 

Arto 2o - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã, em 01 de 
abril de 1997. 

SECR ARIO DE 	MINISTRAÇA0 

Publicado nesta data, conforme 
arto 12 do ADFT da LbMT. 

m 	 C l 	" ...2,4"; 1.997 

Chefe de Gabinete. 
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• 
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GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ. 
	 Poder Executivo 	 

DECRETO 1VIM/2005 	Tu.cuma -- PA, 01. de Agosto de 2005. 

O Sr. Alan de Souza Azevedo --o. Prefeito Municipal 
de Tucum e!' , Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, etc... 

DEcRE r4 : 

ART.1". NOMEAR para  o Cargo em Comissão de DIRETOR DO 
Li) FPA R TAMENTO DE TRIBUTOS, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, o Sr, 

WANDERI,E1 %/ANL. 

Ar. 3'.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 01 de Agosto de 2005. 

ALAN DE, ,A AZEVEDO 
Preleito Municipal 

Rua do CO 	- Setor .41W A loturn hl 	094-435-1316/1143d 735/1736 Fax: 094-433-1074 
V-I) 68.385.000 --- C.:NRI 22.981.088/0001-02 
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ALAN ̀DE SOUZA AZEVEDO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado nesta data conforme 
Art. 12 dos ADFT da LOM. 
Em O.. /  C I 	/2008. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ 
Poder Executivo 

DECRETO N° 001/2008 DE 02 DE JANEIRO DE 2008. 

O SR. ALAN DE SOUZA AZEVEDO, 
PREFEITO MUNICIPAL DE TUCUIVIÃ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 

DECRETA: 

Art. 1°. Exonerar do cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
TRIBUTOS, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, o Sr. WANDERLEI VANZ. 

Art. 2°. Nomear o Sr. WANDERLEI VANZ, para o cargo comissionado de 
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, até ulterior deliberação. 

Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01.01.2008, revogadas as disposições em contrário. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-Pa, 02 de Janeiro de 2008. 

Rua do Café s.n° - Setor Alto Alonimbi -Fone: 194) 34334316 e 1735- Fax (094)3433-1580 
CEP 68.385000 -- CNPJ 22981.088/0001-02 

E-mail: prniucumaadmiiithoimaiLcom 



Registrado e publicado nesta data, 
conforme art./4Ados ADFT da LOM 

.. Tucumã-PA,V2.. 	2.009 

Secretaria Municipal de Administração f 

o Lope ardoso 
Prefeito Municipal 
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GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ 

Poder Executivo 

DECRETO N° 008/2.009 	 Tucumã-PA. 01 de Janeiro de 2.009. 

NOMEIA SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 
TUCUMÃ, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Tucumã, Estado do Pará, Dr. Celso Lopes Cardoso, 
no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1" - A nomeação do Sr. VANDERLEI VANZ, para ocupar o cargo em 
comissão de Secretário Municipal de Finanças, do Município de Tucumã-PA. 

Art. 20  - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrario. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-PA, 01 de Janeiro de 2009. 

Rua do Café s/ n° - Setor alto Morumbi - Fone: (094) 3433-1316/ 1735/1 736 Fax: (091) 433-1580 
Cep 68.385-000-Tucumet/ Pa-CNPJ 22.981.088/ 0001-02 



Registrado e publicado nesta data, 
conforme art.jqs ADFT da LOM 
Tucumã-PA., L. / ../ 	/ 2.012 

Secretaria Municipa ""11111., Mn:som.: ação 

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ 
Poder Executivo 

PORTARIA N° 206 12.012 	 Tucumã-PA, 09 de Outubro de 2012, 

DESIGNA O SERVIDOR WANDERLEI VANZ 
PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ASSESSOR 
TÉCNICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Tucumã, Estado do Pará, Dr. Celso Lopes Cardoso, no uso 
de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

An. I °. Designar o servidor, WANDERLEI VANZ, Operador de Computador, 
para exercer o Cargo em Comissão PMT-AGP-05.00 — ASSESSOR TÉCNICO II, com 
lotação na Secretaria Municipal de Finanças, atribuindo-lhe a remuneração equivalente do 
Cargo. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-PA, 09 de Outubro de 2012. 

Cio Lop ardoso 
Prefeito unicipal 

Rua do Café s/ n° - Setor alto Morumbi -- Fone: 094 3433-1316 Fax: 94 3433-1580 
Cep 68.385-000-rue :urna/ Pa-CNRI 22.981.088/ 0001-02 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 

CGC N° 22.98 It18/3.0001-02 

   

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, localizada à Rua do 

Café S/n°, Setor Morumbi, inscrita no CNP] sob no 22.981.088/0001-02, 

através do prefeito Municipal, DR. CELSO LOPES CARDSO, atesta para os 

devidos fins que WANDERLEI VANZ, Brasileiro, casado, Residente e domiciliado 

à Rua da Graviola, 261 - Setor Morumbi, Tucumã - PA, prestou Técnicos 

profissionais no departamento de Cadastro e Tributação desta prefeitura, 

sendo cumpridor dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo 

contra o mesmo nenhum registro que o desabone. 

Tucumã - PA, 30 DE JUNHO DE 2003. 

I 	 )(ISL.—) 
PR.-tèitt 	¡MI 

nonmerns..---..k.,,,evaa.msswex~wwesevesmiax 	 

Rua: do Cate S/N Setor Morumbi -EXUMA - PA - CEP 68385-000 
FONE: 94-3433-1316 - FAX: 94-3433-1674 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 

CNPJ: 22.981.088/0001-02 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, localizada à Rua do Café sn —

Setor Morumbi — Inscrita no CNPJ 22.981.088/0001-02, através do Prefeito Municipal, Dr. 

CELSO LOPES CARDOSO, brasileiro, médico, residente e domiciliado neste Município, 

atesta para os devidos fins que, WANDERLEI VANZ, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado em Tucumã — PA, Prestou serviços técnicos profissionais na área de 

Tributação, exercendo também as funções de Pregoeiro, Presidente da CPL e ainda 

exercendo a função de Secretário Municipal de Finanças do Município durante o período 

de 05/01/2009 a 31/12/2012. 

Atesto ainda, que os compromissos assumidos pelo servidor, foram 

cumpridos satisfatoriamente. 

• 	 Tucumã — PA, 28 de dezembro de 2012. 

 

Cel dLopes doso 
Prefeito 	icipal 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

CONTRATO N° 20170118 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de VITÓRIA DO XINGU, através do PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, CNPJ-MF, N° 34.887.935/0001-53, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. JOSÉ CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, 
portador do CPF n° 267.206.632-91, residente na , e do outro lado GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME, 
CNPJ 21.756.037/0001-14, com sede na Rua Goiania n° 19 Qd. 129 super Qd 36, Novo Horizonte, Marabá-PA, CEP 
68503-290, de agora em diante denominada CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. WANDERLEI 

• VANZ, residente na RUA GOIANIA, QUADRA 129 LOTE 19, BELO HORIZONTE, Marabá-PA, CEP 68503-
290, portador do CPF 319.862.692-72, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA REALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS. 

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICAÇOES 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

013569 PRESTACAO DE SERIVCOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSE MÊS 
SSORIA E CONSULTORIA - PMVX 
A prestação dos 	serviços técnicos profissionais de 
Assessoria e Constuloria junto a Comissão Permamente de 
Licitações para dar 	agilidade 	e 	celeridade 	nos 
processos licitatórios e junto ao Departamento de 
Convénios. 

12,00 	25.500,000 	306.000,20 

VALOR GLOBAL 90 	30E.000,00 

• CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso 11, c/c o art. 13, inciso I da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

AV. MANOEL FELIX DE FARIAS N° 174 CENTRO 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU as notas de 
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante: 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1", do art. 65. da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

• CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores-, 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 03 de Abril de 2017 extinguindo-se em 03 de Abril de 2018, 
podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

AV. MANOEL FELIX DE FARIAS N° 174 CENTRO 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade: 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado. no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), sendo o valor mensal de R$ 
25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, 
segundo as autorizações expedidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e de conformidade 
com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 
proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2017 Atividade 1005.041230005.2.008 Manutenção da Secretaria de Finanças. , Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no valor de R$ 306.000,00, 
ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, 
caso seja necessário. 

AV. MANOEL FELIX DE FARIAS N° 174 CENTRO 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ALTAMIRA/PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 

VITÓRIA DO XINGU-PA, 03 de Abril de 2017 

JOSE CAETANO SILVA DE 
	

Assinado de forma digital por JOSE 

OLIVEIRA:26720663291 
	

CAETANO SILVA DE OLIVEIRA:26720663291 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 
CNPJ(MF) 34.887.935/0001-53 

CONTRATANTE 

GUIMARAES VANZ SERVICOS Assinado de forma digital por GUIMARAES 
VANZ SERVICOS LTDA ME:21756037000114 

LTDA ME:21756037000114 	Dados: 2017.04.03 19:53:10 -03'00' 

GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME 
CNPJ 21.756.037/0001-14 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

1. 	 2. 

AV. MANOEL FELIX DE FARIAS N" 174 CENTRO 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

CONTRATO N° 20190002 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de VITÓRIA DO XINGU, através da CÂMARA 
MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, CNPJ-MF, N° 34.887.943/0001-08, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. WESTERNING FLOR DE UMA JUNIOR, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL, portador do CPF n° 521.373.092-20, residente na AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS, 
615, e do outro lado GUIMARAES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 21.756.037/0001-14, com sede na 
RUA GOIÂNIA S/N - LOTES 17 E 19, QUADRA 129 SUP, BELO HORIZONTE, Marabá-PA, CEP 68503-290, 
de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. WANDERLEI VANZ, 
residente na RUA GOIÂNIA, 19, B, BELO HORIZONTE, Marabá-PA, CEP 68503-290, portador do CPF n° 

lio 319.862.692-72, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRO FISSIONAIS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei n° 8.666/93. de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

• 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU as notas de 
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus deccrrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS, 720, CENTRO 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 	
O DE 

555k>" CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 	 )  
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3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1°, do art. 65, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
• diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 04 de Janeiro de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 

• CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS, 720, CENTRO 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado. no caso de sua não realização e/ou descum pri mento de 
alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

• 7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), a ser pago no prazo de até 
trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços 
efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA DO XINGU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse • índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2019 Atividade 1101.010310001.2.021 Manutenção do Lesgislativo Municipal , Classificação 
econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor de R$ 540.000,00, ficando o saldo 
pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 
necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS, 720, CENTRO 
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GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de VITÓRIA DO XINGU, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

• testemunhas abaixo. 

VITÓRIA DO XINGU-PA, 17 de Janeiro de 2019 
WESTERNING FLOR DE 
LIMA 
JUNIOR:52137309220 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 
CNPJ(MF) 34.887.943/0001-08 

CONTRATANTE 

Assinado de forma digital por 
WESTERNING FLOR DE LIMA 
JUNIOR:52137309220 
Dados: 2019.01.30 09:51:09 -03'00' 

Assinado de forma 
digital por 
GUIMARAES VANZ 
SERVICOS LTDA 
ME:217560370001 
14 
Dados: 2019.01.17 
11:23:40 -03'00' 

GUIMARAES 
VANZ 

GUIMARAES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME
RSE VICOS  

CNPJ 21.756.037/0001-14 	LTDA 
CONTRATADA 	 ME:21756037 

000114 

Testemunhas: 
• 

1. 	 2. 

AV. MANOEL. FELIX DE FARIAS, 720, CENTRO 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ 	 c, 
o 

/.., .:2 	'7 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
o Fls.   J 111  
o 

CONTRATO N° 20180002 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de JACUNDÁ, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACUNDÁ, CNPJ-MF, N° 05.854.633/0001-80, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, Prefeito Municipal 
em Exercício, portador do CPF n° 285.834.931-20, residente na RUA PINTO SILVA SN, e do outro lado 
GUIMARAES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 21.756.037/0001-14, com sede na Rua Goiânia, Quadra 129 
Lotes 17 e 19, Belo Horizonte, Marabá-PA, CEP 68503-290, de agora em diante denominada CONTRATADA(0), 
neste ato representado pelo(a) Sr(a). WANDERLEI VANZ, residente na Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19, Belo 
Horizonte, Marabá-PA, CEP 68503-290, portador do(a) CPF 319.862.692-72, têm justo e contratado o seguinte: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto à 
Comissão de Licitações e serviços no planejamento, integração, gerenciamento e controle dos processos no sistema 
Aspec, bem como, no Mural de Licitações do TCM. 

ITEM DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇOES 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

032722 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A MÊS 	 12,00 	30.000,000 	360.000,00 
CPL 

VALOR GLOBAL R$ 	3E0.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, bem como 
na licitação na modalidade INEXIGIBILIDADE, n° 6/2018-002PMJ. 

• CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo licitatório n" 
6/2018-002PMJ e neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas 
fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem 
como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por 
conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA; 

RUA PINTO SILVA, S/N - CENTRO ADMINISTRATIVO 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) 
INEXIGIBILIDADE n° 6/2018-002PMJ. 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1°, do art. 65, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
• obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual. 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 06 de Fevereiro de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro 
de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

III 6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

RUA PINTO SILVA, S/N - CENTRO ADMINISTRATIVO 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento. se  .j ulgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a ser pago no prazo de até 
trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente 
fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUNDÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 
repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2018 Atividade 0404.041230006.2.015 Secretaria de Finanças e da Fazenda (Atividades 
Adm i n.), Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no 
valor de R$ 360.000,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos 

RUA PINTO SILVA, S/N - CENTRO ADMIN IS FR I IVO 



GUIMARAES 
• VANZ 

SERVICOS LTDA 
ME:217560370 
00114 

Digitally signed by GUIMARAES 
VANZ SERVICOS LTDA 
ME:21756037000114 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, 
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SERVICOS LTDA 
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forma digital 
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BARBOSA:285 
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• 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

respectivos orçamentos. caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de JACUNDÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual. depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 

JACUNDÁ-PA, 06 de Fevereiro de 2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
CNPJ(MF) 05.854.633/0001-80 

CONTRATANTE 

GUIMARAES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME 
CNPJ 21.756.037/0001-14 

CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

2. 

RI:A PINTO SILVA, S/N - CENTRO ADMINISTRATIVO 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

CONTRATO N° 20180001 

• 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de NOVA IPIXUNA, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, CNPJ-MF, N° 01.612.215/0001-26, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS, Prefeita 
Municipal, portador do CPF n° 585.305.502-00, residente na Tv. Cachoeira Puraquequara, n° 71, e do outro lado 
GUIMARAES VANZ SERVIÇOS LTDA, CNPJ 21.756.037/0001-14, com sede na RUA GOIÂNIA, QUADRA 
129 LOTES 17 E 19, BELO HORIZONTE, Marabá-PA, CEP 68503-290, de agora em diante denominada 
CONTRATADA(0), neste ato representado pelo(a) Sr(a). WANDERLEI VANZ, residente na Rua Goiânia, 
Quadra 129 Lote 19, Belo Horizonte, Marabá-PA, CEP 68503-290, portador do(a) CPF 319.862.692-72, têm justo e 
contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
CONTINUADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS E 
DIVERSAS SECRETARIAS NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 
LICITATÓRIOS, BEM COMO, INSERÇÃO DOS DADOS E CONTROLE NO PORTAL DO TCM-PA. 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

057653 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A MÊS 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Prestação de serviços 	técnicos 	especializados 	e 
continuados de Assessoria 	e Consultoria técnica na 
instrução, realização e 	acompanhamento de processos 
licitatórios. 

12,00 	18.000,000 	216.000,00 

VALOR GLOBAL R$ 	216.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25. inciso 11. c/c o art. 13 inciso III da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

lo 1993, e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA as notas de 
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 

RIA ANTONIO MARROCOS, 01, BAIRRO FELICIDADE 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

,0DE-,„\  

o ▪ til   "151 

    

brica 

com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habi I itação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § I°, do art. 65, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
• obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas: 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 09 de Janeiro de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

• 6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. mediante 
comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

RUA ANTONIO N1:1RRO00S, 01, BAIRRO FELICIDADE 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado. no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito. de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), a ser pago no prazo de até 
trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços 
efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 
atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2018 Atividade 1212.041220103.2.007 Manutenção das Atividades da Semugep , Classificação 
econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor de R$ 216.000,00, ficando o saldo 
pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 
necessário. 

RUA ANTONIO 41ARROCOS, 01, BAIRRO F'ELICII) UH' 



Assinado de forma 
digital por MARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 
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Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei 11.0  8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 

• 11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de NOVA IPIXUNA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 

NOVA IPIXUNA-PA, 09 de Janeiro de 2018 

MARIA DA 

GRACA 

MEDEIROS 

MATOS:5853 

0550200 

MARIA DA 

MEDEIROS 
MATOS:5853 
0550200 

Assinado de forma 
digital por MARIA DA 
GRACA MEDEIROS 
MATOS:58530550200 
Dados: 2018.01.09 
16:46:33 -03'00' 

Assinado de forma 
ai MARAES VANZ 

digital por GUIMARAES 
'5ÉRVICOS LTDA VANZ SERVICOS LTDA 

ME:217560370001 ME:21756037000114 

14 	 Dados: 2018.01.09 
16:59:50 -03'00' 

GUIMARAES VANZ SERVIÇOS LTDA 
CNPJ 21.756.037/0001-14 

CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

1. 	 2. 

RIJA ANTONIO MARROCOS, 01, BAIRRO FELICIDADE 



Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO POA,;:i Lir, .../1, 

:::- CNN: 83.211.433/0001-13 	4.  _ 	c, 

Secretaria Municipal de Administrar-ao 
.0Tm. 

CONTRATO IV 01. 6/2019-001/PMGP-IL 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, através da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, CNPJ-MF, NI' 83.211.433/0001-13, denominado 
daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. JOSÉ RIBAMAR FERREIRA 
LIMA, Prefeito Municipal, portador do CPF 101.175.713-34, residente na Av. Tancredo Neves, S/N, e do 
outro lado WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA, CNPJ 21.756.037/0001-14, com sede na RUA 
GOIÂNIA, QUADRA 129 LOTES 19, BELO HORIZONTE, Marabá-PA, CEP 68503-290, de agora em 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. WANDERLEI VANZ, residente na 
Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19, Belo Horizonte, Marabá-PA, CEP 68503-290, portador do CPF 
319.862.692-72, têm justo e contratado o seguinte: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO, TREINAMENTO DE 
MEMBROS DA CPL, INSERÇÃO DOS DADOS E CONTROLE NO PORTAL DO TCM-PA, JUNTO AS 
DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇõES 	 INIT,ADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITARIO 	VALOR 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÊCNICA 3UNTO A MÊS 	 ID,OC 
cumIssAo DE LICITAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA jURIDICA ESPECIALIZADA 
NA PEE:..";TACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCN:CA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E 
ACOMPANEAMENTO DE FPCESSOS LICITATORIOS, BEM como, 
_agi... =NTO DE MEMR. 	DA CPL, INSERÇÃO UOS DADOS E 

ICM-PA, JUNTO AS DIVERSAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE 'S.nA.NÉSIA 	PARA. 

25.(j00,C:W 

• 
CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fica vinculado à INEXIGBILIDADE 	6/2019-002/PMGP-IL e fundamenta-se no art. 
25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 
contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto 	te 
contrato: 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA D9„ RÁ as 
notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
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3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execuçã>daltrjo- ntrato, 
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 
consecução dos serviços; 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1°, do art. 
65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n°  8.666193 e 
suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo 
Setor Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 01 de Fevereiro de 2019 extinguindo-se em 31 de 
Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e 
poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 
úteis, mediante comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 
execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa. as 
seguintes penalidades: 

C\  
- Advertência; 
- Multa; 
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Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONtRAIAN 
impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade 
que aplicou penalidade; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento 
de alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia 
do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas 
por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só 
serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade 
competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em 
que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 250.000,00 (duzentos cinquenta mil reais), a ser pago no prazo 
de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos 
serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas 
e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e 
da ordem de serviço emitida. 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à 
Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o prodito resultante 
da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, petindo-se a 
operação a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
	 /124 

9.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06024- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE ARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, GOIANÉSIA DO PARÁ - PA 

Email: cpIpmgp@gmailcom  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉS1A DORF/), 	)-C' ,> 
CNPJ: 83.211.433/000143  

Secretaria Municipal de Administração  1025 i1  

Projeto/Atividade: 
04.122.0003.2.009- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. 
3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica., no valor de R$ 250.000,00, ficando o saldo 
pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso 
seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria 
geral de contratos e disposições de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de GOIANÉSIA DO PARÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

GOIANÉS1A DO PARÁ-PA. 01 de Fevereiro de 2019. 
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1. OBJETO DOS SERVIÇOS — Assessoria e Consultoria Junto a CPL 

O objeto da contratação é a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e 

consultoria junto à Comissão de Licitações e serviços no planejamento, integração, gerenciamento 

e controle dos processos no sistema Aspec, bem como, no Mural de Licitações do TCM, inclui-se 

ainda na prestação de serviços. 

Assessoria e Consultoria. Técnica Especializada junto a CPL na instrução dos 

processos licitatórios; 

Treinamento da Comissão de Licitação para utilização do Sistema Aspec; 

ill 	Treinamento da Comissão de Licitações para utilização e inclusão DIGITAL dos 

processos licitatórios no Portal do TCM; 

IV- Assessoria nas pesquisas e cotações de preços e Departamento de compras; 

V- Elaboração de termos de referências, minutas, editais e outros documentos 

necessários para a realização dos processos; 

VI- Acompanhamento de processos junto a Assessoria Jurídica e controle interno; 

VII- Treinamento de todos os membros da CPL quando for necessário. 

2. LOCAL DA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS 

Os serviços objeto da presente proposta serão realizados no município, junto à Comissão 

Permanente de Licitações e Pregões. 

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO 

A presente contratação far-se-á por inexigibilidade de licitação — Notória Especialização — por 

tratar-se de profissional da área Assessoria e Consultoria com notória especialização na mesma, 

contando o profissional com o reconhecimento de diversos entes municipais, como especialista 

em Assessoria e Consultoria em Licitações a diversos Municípios conforme cópias de contratos e 

atestados, aliado à singularidade do objeto, consoante o estatuído no art. 25, inciso II e §12c/c art. 

13, incisos III e IV, todos da Lei 8.666/93, consolidada pela Lei n° 8.883/94. 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Avenida Tocantins, 1L131] - Zn andar salas 2 a 3 - Belo tinrizonte Marabá - PA - CEP S8.5(13-EIEG 

adrrtinistrativo'ãtheansuituria.com financuiroãwbconsultoria.corn 



WH ASSESSORIA E CONSIIIEHM IMA 
CAIAI- 21755537/01101014 

ASSESSORIA E CONSULTORIA 

 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período conforme entendimento entre as 

partes. 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CPL 

Item Órgão Valor Mensal Meses Valor Anual 

1 Assessoria Técnica Junto a CPL 30.000,00 12 360.000,00 

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS 	 360.000,00 

As despesas com locomoção, hospedagens e alimentação ficarão por conta da contratada. 

• 	6. DA EQUIPE DE TRABALHO 

A equipe será designada pelo representante legal da empresa conforme a necessidade. 

7. VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Marabá — PA, 04 de janeiro de 2021. 

WH ASSESSORIA Assinado de forma digital 

E CONSULTORIA 
CpoorNWSUHLATSOSREISASORI A E 

LTDA:217560370 LTDA:21756037000114 
Dados: 2021.01.20 

00114 	 11:54:30 0-3'00' 

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 21,756.037/0001-14 

Wanderlei Vanz 
Representante Legal 

Avenide. lacantins, 	- TI andar saias 2 (1 3 --  &In Horizonte - Marabá - Pi - CEP 68.503-668 

administrativa' vilicensuitaria.corn financeirnAwhconsultoria.com  



Pará 	 RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 	Contratação direta : lnexigibilidade n° 6/2021-001-PMGP 

Pag.. 	1 

Proponente 

Seq Descrição 	 Unidade Marca 

 

Quant. 	VI. unitário 	VI. total Situação 

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

- DOTAÇÃO : 2.009 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99 

00001 ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A CPL 	 MÊS 	SERVIÇO 

 

12,0000 	30.000,00 	360 000.00 Vencedor 

Total da dotação : 

Total do proponente : 

Total geral : 

360.000,00 

360.000,00 

360.000,00 
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