
 
 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 

CNPJ: 05.149.083/000-07 

Av. Charles Assad, nº 399, Centro, CEP: 68.645-000, Bonito-Pa. 
E-mail: prefeituramunicipalbonitopa@gmail.com 

  

  

  
  
  

  

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220809-02 

Inexigibilidade de Licitação n°6/2022-020901 

 

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA NA VERIFICAÇÃO DE 

PENDÊNCIAS JUNTO A CONVÊNIOS, EMISSÃO 

DE PARECERES E CONSULTAS, TUDO 

VINCULADO ÀS ÁREAS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

BONITO-PA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE 

BONITO/PA E A EMPRESA AMANDA LIMA DE 

FIGUEIREDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S, 

CONSOANTE AS SEGUINTES CONDIÇÕES:  

 

Pelo presente instrumento a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

BONITO/PA, com sede na Avenida Charles Assad, n° 399, Centro, CEP: 68.645-000, na cidade de 

Bonito/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.985.987/0001-09, neste ato representado pela Secretária a Sra. 

THALIME NAYARA DA SILVA SOUSA, inscrita no CPF nº 015.740.822-13, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa AMANDA LIMA DE FIGUEIREDO ADVOCACIA 

& CONSULTORIA S/S, CNPJ 17.284.669/0001-55, com sede na Avenida Conselheiro Furtado, nº 

2391, Edifício Belém Metropolitan, Salas 401/402, Bairro Cremação Belém/PA, CEP 66.040-105, em 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. AMANDA LIMA DE 

FIGUEIREDO, advogada inscrita na ordem dos Advogados do Brasil sob o Número 11751, portadora 

do CPF/MF nº 519.026.992-20 e da Cédula de Identidade nº 27149 SSP/AP, residente na Rodovia Artur 

Bernardes, nº 1650, Condomínio Alto de Pinheiros, Av. Brasil, Casa 06, Tapanã, CEP: 66.825-000, 

Belém/PA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 

6/2022-020901 e em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

1.2. Este contrato fica vinculado ao procedimento administrativo de Inexigibilidade n°6/2022-110801 

na proposta da contratada e naquilo que não contrariar o aqui previsto. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

2.1. O objeto da presente contratação é a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica 

especializada na verificação de pendências junto a convênios, emissão de pareceres e consultas, tudo 

vinculado às áreas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito-PA, conforme 

especificações: 

a) Prestar assessoria e consultoria nas reuniões/audiências da Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Bonito-PA, como também nas diversas áreas do Direito onde tal secretaria se fizer 

representar; 

b) Analisar minutas de Resoluções, verificando as garantias, as seguranças e os direitos resguardado, 

introduzindo alterações e acréscimos na mesma quando se fizer necessário; 
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c) Prestar consultoria permanente nos procedimentos e rotinas administrativas da Secretaria de 

Assistência Social de Bonito/PA, especialmente na gestão de convênios de repasses financeiros 

celebrados com o órgão; 

d) Prestar consultoria preventiva para evitar que questões administrativas mal conduzidas resultem em 

ações judiciais contra à Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito/PA; 

e) Emitir pareceres jurídicos sobre as consultas realizadas à Secretaria Municipal de Assistência Social 

de Bonito/PA; 

f) Orientar quanto à elaboração de respostas a Procedimento Administrativo Disciplinar; 

g) Orientar quanto à elaboração de respostas às solicitações do Ministério Público ou qualquer outra 

entidade Pública ou Particular; 

h) Ingressar e/ou acompanhar Ações Judiciais ou atos similares, nos quais figure à Secretaria Municipal 

de Assistência Social de Bonito/PA, como polo ativo ou passivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– VIGÊNCIA 

A vigência deste instrumento contratual iniciará em 08 de setembro de 2022 extinguindo-se em 31 de 

dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, 

até completar o limite máximo de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO 

4.1. O valor global da presente avença é de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), pagáveis no período de 4 

(quatro) meses em parcelas mensais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 

4.2. Os. valores serão reajustados anualmente, tomando por base o INPC do período, 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 BONITO/PA 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. 

4.3. 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 QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes deste Contrato estão previstos na dotação 

orçamentária, para o exercício de 2022, sob a seguinte classificação funcional programática: 
 

Órgão: 07 - Secretária Municipal de Ação Social 

Unidade Orçamentária: 0701 - FMAS - CONTRA PARTIDA MUNICIPAL 

Atividade: 08.122.0026.2.068 – Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

Classificação econômica: 3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA: 

6.1  Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 

contratual; 



 
 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 

CNPJ: 05.149.083/000-07 

Av. Charles Assad, nº 399, Centro, CEP: 68.645-000, Bonito-Pa. 
E-mail: prefeituramunicipalbonitopa@gmail.com 

  

  

  
  
  

  

  

6.2  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; 

6.3  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO as notas de 

empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

6.4  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; 

6.5  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. 

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

6.7  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, 

do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

CLAÚSULA SÉTIMA– FISCALIZAÇÃO 

7.1 A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços 

e de tudo dará ciência à Administração. 

7.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, 

de 1993. 

7.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção. 

7.4 O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 

degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

7.5 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e 

da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

f) A satisfação do público usuário. 

7.6 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo 

quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº.8.666, de 1993. 

7.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes. 

7.8 A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos 

os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 

7.9 Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 

pelo Setor Competente. 
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CLAÚSULA OITAVA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

obrigações da CONTRATADA: 

8.2. Cumprir o objeto deste Contrato, de acordo com as especificações nele contidas, bem como na 

legislação em vigor; 

8.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

8.4. Na composição dos preços propostos, tanto unitários como totais, deverão ser considerados todos 

os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto deste Contrato, responsabilizar-se por quaisquer 

acidentes que venham a serem vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

8.5. Manter rede Credenciada e conforme descrição deste Contrato; 

8.6. Havendo mudança na rede credenciada, a Contratante deverá ser informada em até 24 horas. 
 

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 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: 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa; 

9.1.3. Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

9.1.4. 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; 
 

9.2 A multa prevista acima será a seguinte: 

9.2.1 Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

9.3 As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

9.4 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; 

9.5 O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

9.6 O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

9.7 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 DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

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 DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 
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11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– ALTERAÇÕES 

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

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

13.1 Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 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. 
 

13.2 Fica eleito o Foro da cidade de Bonito, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
 

13.3 Para firmeza e como prova de haver 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. 
 

Bonito/PA, 08 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BONITO/PA 
THALIME NAYARA DA SILVA SOUSA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

AMANDA LIMA DE FIGUEIREDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S 
AMANDA LIMA DE FIGUEIREDO  

CONTRATADA 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1-_____________________________________ 

NOME: 

CPF:   
 

2-  ____________________________________ 

NOME: 

CPF:  
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