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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

CONTRATO Nº 004/2020 
A PREFEITURA DE PRACUUBA- PMP, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.22/0001-
37, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado, a EMPRESA JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - 
ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.533.629/0001-08, e em face 
do resultado obtido no Processo Administrativo nº 
15042019/01-PMP, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 
001/2020-CPL/PMP, resolvem celebrar o presente 
instrumento, mediante os termos e condições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
2.1. O objeto do presente consiste na contratação de 
empresa especializada em serviços técnicos 
especializados de assessoria e consultoria contábil 
aplicada ao setor público, acompanhamento e orientação 
nas áreas financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e 
administrativa aos servidores e responsáveis pela 
administração pública da entidade, de forma a atender as 
normas legais que regem a matéria, incluindo a 
Constituição Federal, Lei Complementar Federal 101-LRF, 
Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e atualizações, 
Normas do Conselho Federal de Contabilidade, Portarias 
Interministeriais e Portarias complementares que dispõem 
sobre Finanças Públicas e normas gerais de consolidação 
das Contas Públicas no âmbito da União, Estados e 
Municípios, indispensáveis ao bom desempenho das 
atividades de execução e de gestão de recursos públicos, 
a fim de atender as necessidades da Prefeitura de 
Pracuúba/AP. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
Este Contrato é firmado em observância as disposições 
contidas no disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº 02/2008 e alterações, Portarias SLTI/MPOG n° 7/2011 e 
n°26/2011, na Lei 8.666/93 e alterações, na Lei 10.520/2002 
e no Decreto Federal nº 10.024/2019 que dispõem sobre as 
instruções normativas para contratação de serviços por 
meio de licitações; 
Ademais, os serviços solicitados devem ser executados de 
forma continua sem tais serviços devem ser 
preferencialmente, objeto de execução indireta, nos termos 
do Decreto 9.509/2018 e legislações supracitadas. 
Bem como, pelas legislações correlatas e demais 
exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
001/2020-CPL/PMP e seus anexos, constantes no Processo 
15042019/01-PMP 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
Valor atribuído ao presente contrato para o LOTE 1 está 
estimado no montante global de R$ 56.400,00 (cinquenta e 
seis mil e quatrocentos reais) para 12(doze) meses e para o 
LOTE 2 no montante global para 12(doze) meses de R$ 
33.000,00(trinta e três mil reais). 
 

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
O crédito destinado a efetivação da despesa, objeto do 
presente Contrato, ocorrerá a conta de recursos previstos 
na seguinte Dotação Orçamentária: Ação: 04.123.0004:2004 
– Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Finanças – 339035:0010000-Serviços de Consultoria – 
Fonte 0010000 – Recursos Ordinários. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
A contratação presente terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura, cabendo prorrogação. 
Assim, por estarem as partes ajustadas, rubricam e assim 
o presente Instrumento Contratual, 02 (duas) vias de igual 
teor e forma. 

Pracuúba/AP, 26 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Belize Conceição Costa Ramos 
Prefeita de Pracuúba 

CONTRATANTE 
 
 
 

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME 
CNPJ. 17.533.629/0001-08 

CONTRATADA 
 


