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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 

 
 
CONTRATO Nº 007/2020 
 
 
 
 

 
“Que entre si celebram A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIATUBA – Estado de Goiás, inscrita no CNPJ. 
Sob o nº 01.753.722/0001-80, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa ANNA 
KAROLYNNE FREIRE SOCIEDADE INDIVDUAL DE 
ADVOCACIA, inscrita no CNPJ Nº: 
26.353.679/0001-96, pessoa jurídica de direito 
privado, com endereço na Rua 109, nº 57, Setor Sul, 
Goiânia/GO. 

 
 

 
 

 
Contrato público de prestação de serviços que entre si fazem  A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA – Estado de Goiás, inscrita no CNPJ. Sob o nº 
01.753.722/0001-80, neste ato representado pelo Gestor municipal Sr. GILSON ROSA 
BATISTA, brasileiro, divorciado, autônomo, residente e domiciliado à Rua Floriano 
Peixoto nº 1.087, Qd. C Lote 02 Setor Oeste, nesta cidade, portador do CPF n. º 
802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa ANNA KAROLYNNE FREIRE SOCIEDADE 
INDIVDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ Nº: 26.353.679/0001-96, pessoa jurídica 
de direito privado, com endereço na Rua 109, nº 57, Setor Sul, Goiânia/GO, estabelecida, 
por meio de sua administradora Anna Karolynne Morais Freire, advogada, inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 734.019.271-91, doravante denominada CONTRATADA, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
1. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO CONTRATO: 
 

1.1 - O presente contrato público de prestação de serviços é firmado com 
base em processo de inexigibilidade de licitação, em razão da notória especialização da 
empresa contratada e inviabilidade de competição na área jurídica, conforme previsto 
no Art. 25 caput c/c Art. 13 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações dadas pela Lei n. 
8.883/94, Lei n. 9.032/95 e Lei n. 9.648/98. 
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1.2– Fundamenta-se o presente em autorização legislativa consubstanciada 

na inclusão de dotação orçamentária específica para contratação de serviços de 
terceiros, não configurando qualquer forma de vínculo empregatício ou de admissão de 
pessoal. 
 
2. DO OBJETO: 
 

2.1 – Constitui objeto do presente procedimento a contratação de pessoa 
jurídica, para prestação de serviços de empresa especializada em serviços profissionais, 
visando o crescimento da receita tributária municipal, compreendendo: Serviços na área 
de arrecadação do ISSQN de monitoramento e apuração de créditos tributários, junto 
aos órgãos públicos estaduais e federais, e entidades intervenientes, com o 
acompanhamento e a orientação aos fiscais na apuração dos serviços prestados por 
contribuintes, próprios e por terceiros, para atender a Secretaria Municipal de Finanças 
do Município de Goiatuba, com destaque para as instituições financeiras, empresas 
enquadradas no Simples Nacional, para os serviços notariais, registros públicos, 
atividades mistas, conflitos de competência, armazéns graneleiros, usinas, serviços de 
construção civil, bancos, incorporações imobiliárias, serviços de saúde, entre outros. 

 
A expectativa de recuperação de receita municipal incidente ao ISS é de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
 

3. DAS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 

3.1 – Compete à empresa contratada a execução dos serviços previstos na 
cláusula anterior, compreendendo as seguintes responsabilidades: 
 
a) Cumprir o inteiro teor do presente contrato e das procurações que lhe forem 
outorgadas; 
b) Prestar seus serviços profissionais, na defesa dos direitos e interesses do 
contratante, com zelo e eficiência; 
c) Tomar as medidas necessárias ao bom cumprimento do mandato outorgado; 
d) Acompanhar os trabalhos necessários à efetivação de eventual decisão favorável; 
 

3.2- São responsabilidades do município ora contratante: 
 
a) Outorgar procuração com poderes para interposição dos recursos, requisição de 
documentos em órgãos externos e medidas judiciais cabíveis, conforme previsto no art. 
38 do Código de Processo Civil, bem como para atuar junto aos órgãos públicos, com 
firma reconhecida; 
b) Entregar à contratada as informações e documentos solicitados inerentes à execução 
dos serviços; 
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c) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, com observância da Lei Federal nº. 
8.906/96 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil); 
d) efetuar o pagamento dos honorários advocatícios e despesas previstas neste ajuste; 
 
4. DAS DESPESAS OPERACIONAIS: 
 

4.1 – As despesas operacionais relativas às viagens, alimentação e estadias 
fora de Goiatuba/GO, serão da contratada. 
 
5. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE RISCO DO PAGAMENTO: 
 

5.1 – Os contratantes ajustam que, para o desenvolvimento dos trabalhos já 
especificados, o valor dos honorários serão proporcionais, de R$ 0,075, cada R$ 1,00 
(um real) recuperado aos cofres municipais.  

 
Estima-se uma receita de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), devendo ser alterado para mais ou para menos, mantendo-se a mesma 
proporção, no caso de alteração da receita recuperada de ISSQN e IPTU. 

 
5.2 – O atraso no pagamento dos honorários sujeitará o contratante à multa 

de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 
INPC/IBGE até a data do efetivo pagamento. 

 
5.3 – Caso seja necessário o ajuizamento de ação de execução de honorários, 

serão devidos honorários contratuais da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
em aberto; 

 
5.4- Em caso de cancelamento deste contrato após a sentença, os 

honorários permanecerão devidos em sua integralidade; 
 

6. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 
 

6.1 – O prazo de vigência do presente contrato será quando ocorrer o fim 
dos trâmites judiciais e administrativos que envolvem o objeto do contrato, não 
ultrapassando a data limite de 31 de dezembro de 2020. 
 
 
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
         7.1 - As despesas relativas ao presente contrato acorrerão por conta da 
dotação orçamentária própria, do vigente orçamento, segundo o Plano de Classificação 
Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei Federal nº 4.320/64, de 
17.03.1964, em combinação com o inciso V, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93, 
devendo ser empenhada pelo valor global. 
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MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
02.0219.04.123.0008.2021.33.90.39 

 
 
8 - DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
 
           8.1 - O atraso injustificado na prestação dos serviços, sujeitará a 
adjudicatária à multa de mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o 
valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
sem prejuízo das demais sanções.  
 
          8. 2 - A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a 
que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de 
crédito, pagá-las na tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, no prazo de 
10 (dez) dias contados da data de recebimento da notificação; 
 

          8.3 - As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem 
prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo; 

 
           8.4 - Da pena de multa caberá recurso interposto junto a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser 
entregue; 
 
             8.5 - A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação 
de multa dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA pelo período de 02 (dois) anos; 

 
 
9 - DOS CASOS DE RESCISÃO: 
 
 

9.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA poderá declarar rescindido 
o presente contrato, por motivo de: 
 
 9.1.1 - A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais. 
 
 9.1.2 – Subcontratação total ou parcial do fornecimento. 
 
 9.1.3 – Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil 
dos proprietários; 
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 9.1.4 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificado e homologado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA; 
 
 9.2 - A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo 
de: 
 
 9.2.1 - Atraso no pagamento das faturas. 
 
 9.3 - A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos 
da Legislação. 
 
 
10- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
 10.1 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, ou por acordo, na forma da Lei;  
 
 10.2 – As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites 
permitidos em Lei. 
 
 
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL:   
 
 11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes, sem 
justo motivo ou indenização, cabendo apenas uma comunicação prévia, 30 (trinta) dias 
antes. 
 
 
12. DAS OMISSÕES: 

12.1 - Os casos omissos no presente contrato serão decididos, conforme o 
caso, nos termos da legislação vigente aplicável à espécie, especialmente do Código Civil 
Brasileiro, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.1993 e modificações posteriores 
introduzidas pela Lei nº 8.883/94, de 08.06.1994, como também das Resoluções 
Normativas do egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, bem assim as leis municipais. 

 
13 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1 – Fica como fiscal do presente instrumento contratual o Sr.JOÃO 
BATISTA BORGES, diretor da Divisão de Arrecadação do Município. 
 
14. DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

14.1–Fica eleito o foro da Comarca do Município de Goiatuba/GO para 
dirimir possíveis controvérsias oriundas da execução do presente contrato. 
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14.2 – O extrato deste contrato deverá ser publicado no placar da Prefeitura 

Municipal, condição indispensável para sua eficácia. 
 

Assim sendo, estando justos e contratados, firmam o presente contrato 
público em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 
que também assinam. 

 
 

Goiatuba/GO, 07 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 
Contratante 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Anna Karolynne Freire Sociedade Individual de Advocacia  

Contratada 
 
 
Testemunhas: 
 
1_____________________________ 
CPF: 
2_____________________________ 
CPF: 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

  Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o EXTRATO DO 
CONTRATO de n.º 007/2020, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA/GO, inscrita no CNPJ nº:01.753.722/0001-80  e a empresa ANNA 
KAROLYNNE FREIRE SOCIEDADE INDIVDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ Nº: 
26.353.679/0001-96, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua 109, nº 
57, Setor Sul, Goiânia/GO, foi publicado em local de costume. 
 
 

Por ser verdade firmamos a presente. 
 
 

Goiatuba - Goiás, 07 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Contratante 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº:007 /2020 

 
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, inscrita no CNPJ sob nº:  
01.753.722/0001-80, com sede a Rua São Francisco, nº: 570, centro – Goiatuba/GO. 
 
 
CONTRATADA: ANNA KAROLYNNE FREIRE SOCIEDADE INDIVDUAL DE ADVOCACIA, 
inscrita no CNPJ Nº: 26.353.679/0001-96, pessoa jurídica de direito privado, com 
endereço na Rua 109, nº 57, Setor Sul, Goiânia/GO. 
 

OBJETO: Constitui objeto do presente procedimento a contratação de pessoa 
jurídica, para prestação de serviços de empresa especializada em serviços profissionais, 
visando o crescimento da receita tributária municipal, compreendendo: Serviços na área 
de arrecadação do ISSQN de monitoramento e apuração de créditos tributários, junto 
aos órgãos públicos estaduais e federais, e entidades intervenientes, com o 
acompanhamento e a orientação aos fiscais na apuração dos serviços prestados por 
contribuintes, próprios e por terceiros, para atender a Secretaria Municipal de Finanças 
do Município de Goiatuba, com destaque para as instituições financeiras, empresas 
enquadradas no Simples Nacional, para os serviços notariais, registros públicos, 
atividades mistas, conflitos de competência, armazéns graneleiros, usinas, serviços de 
construção civil, bancos, incorporações imobiliárias, serviços de saúde, entre outros. 

 
A expectativa de recuperação de receita municipal incidente ao ISS é de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, nas quantidades especificadas no Termo de referência, que fazem parte 
integrante do mesmo. 
 

PAGAMENTO: Os contratantes ajustam que, para o desenvolvimento dos 
trabalhos já especificados, o valor dos honorários serão proporcionais, de R$ 0,075, cada 
R$ 1,00 (um real) recuperado aos cofres municipais.  

 
Estima-se uma receita de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), devendo ser alterado para mais ou para menos, mantendo-se a mesma 
proporção, no caso de alteração da receita recuperada de ISSQN e IPTU. 
 
PRAZO/VIGÊNCIA:  

Início:   07/02/2020                       
Término: 31/12/2020    

 Goiatuba-Goiás, 07 de fevereiro de 2020. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Contratante 


