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CONTRATO Nº 002.008.2021-PMB 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO - QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BAIÃO E A EMPRESA 

JACQUELINE DE PAULA SOCIEDADE DE 

ADVOCACIA. 

 

  

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO PARÁ, inscrito no C.N.P. J 

nº 05.425.871/0001-70, situada à Praça Santo Antônio, Nº 199, Centro, CEP: 68.465-000, Baião – 

Pará, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o 

Sr. LORIVAL MENEZES FILHO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 

sob o nº 425.790.402-00, e no Registro Geral de Identificação Civil sob o nº 1868639 SSP/PA, 

residente e domiciliada nesta cidade de Baião-Pará, doravante denominada CONTRATANTE e do 

outro lado à empresa JACQUELINE DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOCACIA, inscrita no 

CNPJ: 18.985.386/0001-01, com sede Rua Fernandes Tourinho, nº 999, Sala 202, Bairro Lourdes, 

CEP: 30.112-003 Belo Horizonte/MG, doravante denominada CONTRATADO, neste ato 

representada por JACQUELINE DE PAULA BARBOSA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda sob o nº 997.432.566-87, e no Registro Geral de Identificação Civil sob o 

nº M-6.996.846 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Gama Neto, nº 571, Barreiro do Amaral, 

município de Santa Luzia/MG, CEP: 33.015-620, têm entre si justo o presente Contrato, mediante 

as cláusulas e condições seguintes:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020, ORIUNDA DO 

PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 07/2020 

JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA-CIMPAR, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM EM 

DIAGNOSTICAR E RECUPERAR CRÉDITOS IDENTIFICADOS NO MUNICÍPIO DE 

BAIÃO.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇAO 

2.1.  O presente instrumento decorre da ADESÃO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

002/2021-PMB e processo administrativo nº 082021002, que tem como fundamentação legal em 

conformidade com disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013, e, subsidiariamente, 

na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E EXECUÇAO DO SERVIÇO 

3.1. Os honorários serão pagos, proporcionalmente, a cada compensação realizada. 
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3.2. O valor global deste contrato é de R$ 1.551.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta e 

um mil reais), conforme preço discriminado abaixo: 

 

ITEM OBJETO 

VALOR 

ESTIMADO DE 

RECUPERAÇÃO 

COM BASE NO 

ORÇAMENTO DO 

MUNICÍPIO. 

VALOR 

MÁXIMO A SER 

PAGO PARA 

CADA R$ 1,00 

(UM REAL) 

RECUPERADO 

REMUNERAÇÃO 

MÁXIMA A  SER 

PAGA COM 

BASE, NO VALOR 

PREVISTO A SER 

RECUPERADO 

1 

Recuperação do ISSQN não recolhido 

pelas instituições financeiras, cartórios, 

loterias, correspondentes bancários, 

grandes prestadores de serviços e 

segmentos sensíveis a sonegação, 

cinemas, construção civil, hotéis 

instituições de ensino, pedágios e outros. 

R$ 1.000.000,00 0,15 R$ 150.000,00 

2 

Recuperação tributaria referente a taxa 

de fiscalização e licença ambiental e taxa 

de fiscalização e funcionamento. 

R$ 600.000,00 0,15 R$ 90.000,00 

3 

Auditoria das Empresas optantes pelo 

simples nacional, relativo a parte do 

ISSSQN, com utilização de software. 

R$ 40.000,00 0,15 R$ 6.000,00 

4 

Auditoria sobre os recebimentos da 

CFEM- Contribuição Financeira sobre a 

exploração mineral. 

R$ 700.000,00 0,15 R$ 105.000,00 

5 

Revisão, compensação e restituição de 

valores pagos indevidamente a receita 

federal do Brasil, em relação as 

contribuições previdenciárias, 

especialmente verbas indenizatórias, 

incluindo a retificação das GFIP/SEFIP 

754/2018 da Receita Federal do Brasil. 

R$ 8.000.000,00 0,15 R$ 1.200.000,00 

TOTAL  R$ 10.340.000,00 R$ 0,75 R$ 1.551.000,00 

 

3.3. O trabalho deverá contemplar, obrigatoriamente, os seguintes serviços: 

3.3.1. Análise, Constituição e recuperação de Créditos Tributários de responsabilidade do ente; 

3.3.2. Análise, Constituição e recuperação de Créditos Previdenciários;  

3.3.3. Envio de pessoal especializado aos Municípios para auxílio e orientações à separação/coleta 

da documentação necessária à realização das análises; 

3.3.4. Orientações quanto a formalização de eventuais requerimentos administrativos que se façam 

necessários junto a órgão/entidades públicos e privados;  

3.3.5. Análise técnica de toda a documentação coletada, buscando a identificação de créditos que 

os Municípios possuam;  

3.3.6. Planilha e atualização de todos os créditos identificados;  
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3.3.7. Assessoria direta ao setor responsável pela Folha de Pagamento na revisão das rotinas 

pertinentes, incluindo interação com a empresa responsável pelo fornecimento do sistema, de forma 

a adequar a base de cálculo das contribuições previdenciárias; 

3.3.8. Retificação das GFIP/SEFIP nos casos de compensação previdenciária;  

3.3.9. Orientações quanto a procedimentos especiais de recuperação dos créditos, como a 

compensação com obrigações correntes, incluindo informações sobre a formalização do 

procedimento e a atualização mensal das planilhas de crédito; 

3.3.10.  Fornecimento de relatórios circunstanciados do andamento dos trabalhos;  

3.3.11.  Custeio de todas as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos;  

3.3.12. Responsabilizar-se mesmo após a vigência do contrato, por acompanhar e auxiliar os 

Municípios em caso de auditoria da Receita Federal do Brasil, relativas aos serviços ora licitados; 

3.3.13. Acompanhamento e preparação dos processos administrativos necessários;  

3.3.14. Identificação de possíveis incorreções em desfavor dos Municípios que resultem em 

montantes que possam ser objetos de restituições, compensações, redução de parcelas futuras, o 

serviço de auditoria operacional; 

3.3.15. Revisão geral dos cálculos e apuração e apontamento de valores pagos indevidamente, 

retroativamente ao início de vigência de cada obrigação; 

3.3.16. Análise da evolução dos montantes realizados e a realizar dos contratos, com apontamentos 

para restituições, compensações ou repactuação dos valores devidos, quando constatadas diferenças 

de saldos e/ou pagamentos;  

3.3.17. Proceder a transferência dos conhecimentos utilizados na realização dos trabalhos a 

servidores públicos escalados para acompanhar as atividades; 

3.3.18. Transferir à Contratante as bases de dados, planilhas e estudos técnicos elaborados. 

3.4. Serviços de revisão, compensação e recuperação de valores pagos indevidamente à receita 

federal do brasil, em relação às contribuições previdenciárias – RAT/SAT/FAP e verbas 

indenizatórias, dos exercícios não prescritos, incluindo a retificação das GFIP/SEFIP, adequação 

das alíquotas, dos últimos 05 anos e a suspensão dos pagamentos indevidos, conforme lei 

13.485/2017. 

3.4.1. O Trabalho consiste na análise, levantamento e recuperação administrativa de créditos 

tributários pagos indevidamente à Previdência Social. 

3.4.2. A contratada deverá prestar todos os serviços necessários a comprovar o enquadramento 

errado dos municípios, se existente, os pagamentos feitos a mais ou indevidamente bem como 

promover o enquadramento adequado dos municípios e a efetiva recuperação de todos os valores 

a que os municípios tem direito e ainda: 

3.4.2.1. Levantamento e análise das operações, rotinas e controles que envolvem as contribuições 

previdenciárias. 

3.4.2.2. Levantamento e discussão com o pessoal interno responsável pela contabilização e 

apuração das contribuições, em relação aos procedimentos contábeis utilizados, que podem 

impactar significativamente a apuração destas contribuições tributárias; 
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3.4.2.3. Análise das declarações ao Fisco (GFIP/SEFIP) e verificação de sua conformidade. 

3.4.2.4. Elaboração de planilhas demonstrativas e cálculos dos valores encontrados, 

eventualmente recolhidos a menos ou a mais do que o efetivamente devido, destacando os 

eventualmente recuperáveis, informando-se, de forma detalhada, todos os critérios utilizados, 

inclusive para a atualização monetária. 

3.4.2.5. Análise dos procedimentos adotados pelos Municípios, relativamente às contribuições 

previdenciárias. 

3.4.2.6. Assessoramento e orientação ao Município, com o fim específico de possibilitar a adoção 

de estratégias jurídico-administrativa-processuais relativas à conformidade dos procedimentos 

adotados, evitando-se a ocorrência de passivos tributários futuros, redução do passivo tributário 

atual e/ou recuperação de eventuais créditos recolhidos indevidamente ou a suspensão/redução dos 

recolhimentos futuros de contribuições tributárias que sejam indevidas. 

3.4.2.7. Assessoramento, preparação e execução dos processos administrativos necessários à 

eventual recuperação dos créditos apurados, em conjunto com o pessoal das secretarias envolvidas, 

inclusive preparação de eventuais retificações das declarações prestadas. 

3.5. Assessoria direta no Planejamento, acompanhamento e execução dos valores devidos aos 

cofres do município. 

3.5.1. Apresentar gráficos e relatórios comparativos dos maiores recolhimentos por Contribuinte 

e substancia; 

3.5.2. Deverá informar Contribuintes ativos sem recolhimento da contribuição. 

3.5.3. Recuperação tributária referente a taxa de fiscalização e licença ambiental e taxa de 

fiscalização e de Alvará de funcionamento. 

3.5.4. Assessoria e consultoria Jurídica Tributária Municipal para aumento da arrecadação 

municipal, referente à Taxa de Licença Ambiental e taxa de Alvará de funcionamento devidas por 

contribuintes instalados no município, incluindo: 

3.5.5. Fornecimento de consultoria técnico-legislativa e em devido processo administrativo 

tributário, com elaboração de minutas de projetos de leis complementares, de decretos e de outras 

naturezas de regulamentos, de natureza tributária; apoio à Administração Tributária Municipal para 

tornar mais eficiente a atuação da fiscalização quanto à recuperação e aumento da arrecadação 

licença Ambiental e taxa de Alvará de funcionamento; 

3.5.6. Recuperação de taxas e demais tributos. 

3.5.7. Cadastramento e recadastramento dos contribuintes do município referente a taxas em 

geral. 

3.5.8. Prestar serviços de consultoria na identificação, localização e cadastramento ou 

recadastramento de todos os contribuintes do Município e fornecer serviços de inteligência fiscal e 

de consultoria em Direito Tributário, com as seguintes atividades técnicas: 

3.6. No que se refere ao cadastramento e/ou recadastramento de todos os contribuintes no 

Alvará: 

3.6.1. Estabelecer a perfeita localização geográfica - incluindo as coordenadas cartográficas - de 

todos os estabelecimentos; 

3.6.2. Apurar qual(is) é(são) a(s) real(is) atividade(s) econômica(s) exercida pelo contribuinte, e 

bem assim quais são as eventuais atividades econômicas acessórias; 

3.6.3. Identificar eventuais exercícios de atividades econômicas em período noturno, finais de 

semana e feriados; 

3.6.4. Fornecer critérios objetivos para que a Administração Tributária do Município possa apurar 
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o custo a ser despendido pelo Fisco Municipal para o exercício do poder de polícia, nos planos do 

uso e ocupação do solo, das posturas municipais e para o correto licenciamento ambiental de todos 

os contribuintes; 

3.6.5. Arregimentar, coordenar e superintender os trabalhos de profissionais das áreas de 

engenharia ambiental, engenharia de telecomunicações, engenharia de fundações, engenharia de 

estruturas metálicas, engenharia agronômica e de engenharia aeroespacial, necessários para a 

identificação do justo valor da Taxa de Funcionamento e da Taxa de Licença Ambiental; e 

3.6.6. Elaborar minutas de Projeto de Lei Complementar e de Mensagem ao Poder Legislativo 

para fins de alteração do marco regulatório municipal para fins de fixação do justo valor da Taxa 

de Funcionamento e da Taxa de Licença Ambiental. 

 

3.7. Quanto à identificação, apuração e lançamento de créditos referentes a taxas: 

3.7.1. Consultar o cadastro municipal de estabelecimentos; 

3.7.2. Sugerir as alterações necessárias ao cadastro fiscal, com vistas a enquadrar/reenquadrar os 

contribuintes e estabelecimentos nas categorias econômicas pertinentes; 

3.7.3. Identificar os exercícios de atividades econômicas no território do Município sem a 

correspondente inscrição no cadastro fiscal da Municipalidade, e sugerir a imposição dos 

correspondentes autos de infração; 

3.7.4. Consultar a exata observância da legislação municipal pelo programa ou sistema 

informatizado, principalmente sob a dimensão dos encargos e penalidades decorrentes da mora, da 

omissão de receitas, da sonegação fiscal ou da inobservância de qualquer obrigação principal ou 

acessória que se relacionem com a competência municipal acerca do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, referente a em conformidade com as Taxas no município; 

3.7.5. Treinar e capacitar os servidores municipais para a correta interpretação da legislação 

tributária e para instaurar, instruir e finalizar o processo administrativo tributário; 

3.7.6. Elaborar minutas de manifestações da Fazenda Municipal na eventualidade de interposições 

de recursos e de impugnações pelos contribuintes; 

3.7.7. Elaborar e disponibilizar pareceres em sede de processos administrativos tributários; 

3.7.8. Prestar apoio jurídico à Procuradoria Fiscal do Município para a elaboração de informações 

em mandados de segurança e para impugnação a eventuais embargos à execução fiscal e/ou 

exceções de pré-executividade; e 

3.7.9. Elaborar e apresentar, quando solicitado, minutas de razões e contrarrazões recursais em 

sede de insurgências processuais alusivas aos procedimentos deflagrados a partir da contratação a 

que visa este Projeto Básico, e ou contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas no período de vigência deste contrato 

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária(s) da CONTRATANTE, e de suas 

correspondentes para os exercícios posteriores: 

 

Classificação Institucional - 02.04 – SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA.  

Classificação Funcional - 04.123.0002.2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA 

DA FAZENDA. 

Classificação Econômica - 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 

JURÍDICA. 
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Fonte de Recursos - 1.001.0000 - REC. ORDINÁRIO (RECURSOS PRÓPRIOS). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos das obrigações oriundas deste contrato serão efetuados em até 30 (trinta) 

dias, mediante a medição contratual dos serviços prestados e após a apresentação da nota fiscal na 

Prefeitura Municipal de Baião-PA. 

5.2. O pagamento será efetuado no valor constante da Nota Fiscal acompanhada de ORDEM DE 

SERVIÇO, devidamente ATESTADA pela Prefeitura Municipal de Baião-PA. 

5.3. A CONTRATADA para obter o valor do pagamento, deverá apresentar as seguintes 

certidões abaixo, devidamente atualizadas:  

5.3.1. Nota Fiscal emitida em nome da CONTRATANTE; 

5.3.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

5.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Lei 12.440/2011 

5.3.4. Certidão Negativa de Débito do FGTS; 

5.3.5.  Certidão Municipal; 

5.3.6. Certidão Estadual tributária e não tributária. 

5.3.7. Ordem de Serviço; 

5.3.8. Ateste do fiscal do contrato, designado pela Prefeitura Municipal de Baião-PA. 

5.4. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, por 

ordem bancária, conforme dados fornecido pela mesma, nas informações adicionais no rodapé da 

nota fiscal. 

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA SEXTA– DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

5.7. O Contrato da presente contratação, terá vigência de até 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de sua assinatura e eficácia após a publicação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização da execução de cada contrato, será exercida por servidor designado por meio de 

portaria da Prefeitura Municipal de Baião, à qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, 

em conformidade com o previsto no Contrato Administrativo. 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse 

fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do (a) CONTRATANTE, em tempo hábil para 

a adoção das medidas convenientes. 

7.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário. 
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CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Cumprir fielmente as exigências dos serviços prestados de acordo com o Projeto Básico, sob 

pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

8.1.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho 

com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

8.1.3. Indenizar a CIMPAR, por todo e qualquer dano decorrente da execução do objeto, direta ou 

indiretamente, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 

8.1.4. Cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico, e ou contrato. 

8.1.5. Manter-se durante toda a execução do contrato fiel às obrigações assumidas, com todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93, e neste Projeto Básico, e ou 

contrato. 

 

CLÁSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

9.1.1. Notificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do 

serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

9.1.2. Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO nas condições estabelecidas. 
9.1.3. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do 

CONTRATADO pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

8.1.6. Rejeitar todo e qualquer serviço e em desconformidade com as especificações do neste 

Projeto Básico, e ou contrato. 

9.1.4. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Importo Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CF/1988, artigo 158, I). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida a prévia defesa em processo 

administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

11.1.1. Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio 

de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 

11.1.2. Por inadimplemento; 

11.1.3. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do Contrato. 

11.2. Quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o contrato, nos 

casos especificados no art. 79 da Lei 8.666/93. 
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Parágrafo Único: Fica assegurado à CONTRATADA o direito de recebimento do valor 

correspondente aos serviços prestados à CONTRATANTE até a data da rescisão, de acordo com as 

condições de pagamento estabelecidas neste Contrato. 

11.3. Ao fiscal de contrato, é defeso aceitar serviço irregular ou publicação diversa daquela 

inerente aos atos administrativos da Prefeitura Municipal de Baião-Pa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto 

no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser 

contratado. 

12.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 

supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

12.4. Os preços do presente contrato, oferecidos pela CONTRATADA, poderão de acordo com as 

disposições legais, ser recompostos, para que se garanta o equilíbrio financeiro do contrato. Para 

tanto, a empresa terá de munir-se de documentos hábeis e atuais que demonstrem claramente a 

elevação de preço que caracterize ameaça ao equilíbrio financeiro deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para o seguinte 

endereço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

Situada à Praça Santo Antônio, Nº 199, Centro, CEP: 68.465-000, Baião – Pará. 

13.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão 

considerados sem efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para 

execução do mesmo; 

13.3. A contratada declara deste 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 

correta execução do objeto; 

13.4. A tolerância ou não exercício, pelo CONTRATANTE de quaisquer direitos a ele assegurados 

neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 

direitos, podendo o mesmo exercitá-los a qualquer tempo. 

13.5. A assinatura de contrato (empresa) deverá ser forma digital, em cumprimento à Resolução nº 

11.535/TCM de 01 de julho de 2014 - Tribunal de contas dos Municípios do Pará. PROGRAMA 

SUGERIDO PARA ASSINATURA: “ADOBE READER XI” 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Baião (PA), com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste 

contrato e de sua execução; 



    
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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End.: Palacete Fernando Guilhon – Praça Santo Antônio, nº 199 – Centro 
CEP: 68465-000 – Baião-PA   

 

14.2. E, por estarem justas e contratados as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo. 

 

 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, ESTADO DO PARÁ, AOS VINTE DIAS DO MÊS 

DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: nº 05.425.871/0001-70 

 CONTRATANTE 

 JACQUELINE DE PAULA SOCIEDADE DE 

ADVOCACIA  

CNPJ: 18.985.386/0001-01  

CONTRATADA  

   

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) 

___________________________________________________________________ 

CPF: 

 

2) 

____________________________________________________________________ 

CPF:   
 

 

  

 


		2021-05-21T17:37:18-0300
	LOURIVAL MENEZES FILHO:42579040200


		2021-05-24T13:42:12-0300
	JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL:18985386000101




