
 
MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS 

Gabinete da Prefeita 
Prefeitura Municipal - Edifício Juscelino Kubitschek  

Avenida das Nações, nº 1919 - Bairro Centro, CEP 76.997-000 - (69) 3342-2671 
 

1 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 

Considerando o Processo Administrativo 1962/2020. 

Considerando o disposto na Lei n
o
 4.320/64: 

“Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham 

processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição 

interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 

correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no 

orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem 

cronológica” 

Considerando que o Termo Aditivo foi realizado de forma tempestiva, fl 15. 

Considerando que os serviços foram efetivamente executados, conforme comprova o Termo de 

Acompanhamento e Fiscalização emitido pela engenheira fiscal da obra, fls 19 à 21. 

Considerando que não há indícios de má fé nos atos administrativos que instruem o Processo 

Administrativo 1962/2020. 

Considerando o despacho da Secretária Municipal de Educação, fl 27. 

Considerando que esse ato é extremamente excepcional. 

Considerando que se pode definir o reconhecimento de dívida como o procedimento 

administrativo instaurado com o fim de indenizar o contratante de boa fé, por serviços ou 

produtos entregues à Administração Pública. 

Considerando que a falta do empenho neste processo configura apenas erro formal, pois a 

despesa incorreu, mas ainda não foi paga e que o não pagamento configuraria enriquecimento 

ilícito da Administração. 

Considerando que tal ato não configura dano ao erário visto que os serviços foram 

efetivamente prestados e que os preços estavam de acordo com a licitação que deu origem 

ao Contrato 111/2020. 

Considerando que o Parecer Jurídico fls. 51 a 54. 

Considerando o Parecer do Controle Interno fls. 55 e 56. 

Considerando o Decreto 047/2021 que instaura de Processo de Sindicância para apurar eventuais 

responsabilidades. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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O MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.914.925/0001-07, com 

sede administrativa à Av. Das Nações, Nº 1919, Cerejeiras RO, representado neste ato pela sua 

Prefeita, Srª. LISETE MARTH, brasileira, divorciada, agente política, CPF/MF sob o n.º 

526.178.310-00 e RG.: 3.198.751-2 SSP/RO, residente e domiciliada neste município sede, 

Cerejeiras no uso de suas atribuições legais, reconhece a dívida objeto do Primeiro Termo 

Aditivo do Contrato 111/2020 com a contratada: HBJ MONTEIRO SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.084.435/0001-67, estabelecida na 

Rua 7605, Vilhena/RO, legalmente aqui representada pelo Senhor ANDERSON MONTEIRO 

GOMES DA SILVA, inscrito no CPF.: 888.663.432-34 e RG.: 717099 SESDEC/RO. 

 

O objeto do contrato 111/2020 é a Contratação de empresa especializada em Serviços de 

Engenharia para executar a implantação do Sistema de Hidrantes e SPDA na Escola Mundo da 

Criança Tiago Panatto, localizada na Rua Panamá nº 2489, Bairro Liberdade no Município de 

Cerejeiras – RO, conforme Projeto Básico, Plano de Trabalho, Planilhas Orçamentárias 

Sintéticas e Analíticas, Cronograma Físico – Financeiro e Plantas Anexas. Com Recursos de 

Convênio com o Estado de Rondônia, através do Departamento Estadual de Estradas de 

Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER - RO, Convênio nº 004/2020/PJ/DER - RO e 

Contrapartida com o Município de Cerejeiras – RO. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este Termo Reconhece a Dívida no montante R$ 23.643,62 (vinte e três mil seiscentos e 

quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) referente aos serviços objeto do Primeiro Termo 

Aditivo do Contrato 111/2020 devidamente executados, conforme comprovado pelo Termo de 

Acompanhamento e Fiscalização emitido pela engenheira fiscal da obra. 

 

Cerejeiras, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Lisete Marth 

Prefeita Municipal 


