
 
 

CONTRATO N. 050/2021 
 
 

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI FAZEM, O MUNICIPIO DE GOIATUBA E O ESCRITÓRIO 
PAOLA BELLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.” 

 
Pelo presente instrumento O MUNICÍPIO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de 

direito público, sediada a Rua São Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-
80, neste ato legalmente representado pelo seu Gestor Municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, 
casado, 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 de outro lado o escritório PAOLA BELLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, CNPJ: 36.805.654/0001-30, com sede na Av. T-10, Edif. New Time Square URBA, Sala 205/206, 
nº 208, Setor Bueno, Goiânia/GO, representado pelo sócio(a) administrador(a) Dr(a).PAOLA BELLE 
PIMENTEL DE CASTRO, brasileira, casada, advogada, OAB/GO 22.745, residente e domiciliado Rua T-27, Nº 
1500, Apto. 1703, Ed. Persona Bueno, Goiânia/GO,doravante denominado CONTRATADO, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
1.1. O presente contrato de prestação de serviços é firmado com base em inexigibilidade de licitação, conforme 
Art. 25, “caput” e inciso II, 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. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 
 
 A contratação que se pretende tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria para 
suporte jurídico especializado na área tributária para subsidiar a Secretaria Municipal de Finanças, em especial 
os departamentos de fiscalização e arrecadação, no incremento da arrecadação própria do município de 
Goiatuba, podendo destacar os seguintes serviços: 
 
1. Acompanhamento das atividades da secretaria e dos departamentos envolvidos, visando uma gestão 
eficiente do processo de arrecadação e fiscalização de tributos; 
2. Revisão, atualização e normatização da legislação tributária existente; 
3. Treinamento e suporte junto ao quadro de funcionários do departamento na confecção de documentos 
fiscais e nas atividades de fiscalização; 
4. Assessoria na auditoria dos principais devedores de ISS do município (Cartórios, escolas, clinicas e 
hospitais, construção civil em geral, indústrias, armazéns graneleiros, leilões, empresas concessionárias e 
outros); 
5. Assessoria à Secretaria de Finanças na elaboração de atos administrativos necessários à regularização 
implantação da legislação tributaria vigente do Município; 
6. Implantação de políticas para incentivo ao pagamento de tributos; 
7. Suporte técnico junto ao contencioso administrativo fiscal; 
8. Assessoria e acompanhamento no projeto de lei para a atualização de Planta de Valores de Imóveis 
Urbanos e Rurais, para fins de cobrança de IPTU, ITU e ITR; 
9. Assessoria e Consultoria junto à Secretaria de Finanças e ao Órgão Tributário Municipal na elaboração de 
estudos e pesquisas sobre a incidência e formas de cobrança de todos os tributos de competência municipal. 
10. Outros serviços referentes ao objeto, que tenham como foco o incremento de receita municipal. 



 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
4.1 - São obrigações da CONTRATADA:  
a) executar os serviços descritos na Cláusula Primeira, dentro das condições técnicas exigidas, com zelo, 
probidade, eficiência e responsabilidade; 
b)  manter  um  corpo  profissional  habilitado  para  a  prestação  dos  serviços  contratados  com qualidade e 
segurança;  
c) responsabilizar-se pelas conseqüências dos atos de seus sócios, funcionários ou prepostos que  agirem  
com  imprudência,  negligência  ou  imperícia  na  realização  dos  serviços  ora contratados;  
d) apresentar mensalmente as certidões de regularidade da empresa exigidas;  
e) observar os prazos estipulados pelo CONTRATANTE para a apresentação dos documentos e Notas Fiscais. 
f) a   CONTRATADA   não   poderá   transferir   a   outrem   as   obrigações   assumidas   neste CONTRATO;  
g)  o  não  cumprimento  das  obrigações,  além  das  providências  administrativas  e  judiciais cabíveis, 
implicará na declaração de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICÍPIO. 
h) os serviços objeto deste presente contrato serão prestados na sede do CONTRATANTE ou à distância, por 
telefone, fax ou qualquer tecnologia disponível. 
i) Na execução dos serviços ora contratados aplicar-se-ão, sempre que necessário, as normas da Lei Federal 
nº. 8.906/96 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), seus regulamentos, inclusive do código de ética 
dos advogados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1. São Obrigações do Contratante: 
 
a) Fiscalizar a fiel observância das disposições deste contrato, notificando ao CONTRATADO sobre falhas e 
determinando prazo para a regularização das falhas observadas. 
 
b) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO durante o 
prazo de vigência. 
 
c) Efetuar o pagamento nas condições e valores pactuados. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1. O valor total do contrato será de R$ 65.760,00 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta reais), 
sendo R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais) a serem pagos mensalmente, já inclusos todas 
as despesas necessárias, cobrindo todos os custos de encargos sociais, lucros, encargos fiscais e parafiscais, 
despesas diretas e indiretas. 
 
Parágrafo único – O pagamento poderá ser realizado diretamente ao sócio-administrador do contratado 
mediante Nota Fiscal ou através de depósito/transferência na conta bancária de titularidade da contratada. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, ADITAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 



 
 
6.1. O prazo de vigência dar-se-á a partir de sua assinatura até 12 (doze) meses, podendo ser reajustado e 
prorrogado mediante termo aditivo ao contrato e concordância expressa das partes nos termos da Lei nº 
8.666/93, podendo ainda ser rescindido com base em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 
seguintes da Lei 8.666/93, mediante prévio aviso da parte interessada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
7.1. A despesa com a execução deste contrato correrá no presente exercício financeiro, à conta dos recursos 
consignados na Lei Orçamentária em vigor, na seguinte dotação: 
 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
02.0219.04.123.0008.2021.339039 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
8.1. Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do Contrato, conforme 
exige o inciso XXI, do art. 3º da IN n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o 
servidor Sr. João Batista Borges. 

 
CLÁUSULA NONA – DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
9.1. Fica eleito, em comum acordo entre as partes, o foro da Comarca do município de Goiatuba/GO, com 
exclusão de qualquer outro, para dirimir possíveis controvérsias oriundas da execução do presente contrato. 
 
9.2. Assim sendo, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma. 
 

Goiatuba/GO, 10 de Maio de 2021. 
 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor do Município de Goiatuba 
CONTRATANTE 

 
 

__________________________________ 
PAOLA BELLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CONTRATADO 
Testemunhas: 
Nome: _________________________________ 
CPF: ____________________________ 
 
 
Nome: _________________________________ 
CPF: ____________________________ 

 



 
 

 
 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 
 
 
 

CERTIFICAMOS para os devidos fins que se fizerem necessários, de conformidade com o Art. 61, § 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, que foi publicado no PLACAR Oficial, bem como no SÍTIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, na forma do disposto da Lei Orgânica deste Município e em atendimento a Lei de Acesso a 
Informação Municipal o CONTRATO nº 050/2021 firmado entre o MUNICÍPIO DE GOIATUBA e o escritório 
PAOLA BELLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, na data de 10 de Maio de 2021. 

 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 
 

Goiatuba/GO, 10 de Maio de 2021. 
 

 
 
 
 
 

GILSON ROSA BATISTA 
Gestor do Município de Goiatuba 

 



 
 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO nº 050/2021 
 
 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
 
CONTRATADA: PAOLA BELLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
 
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria e assessoria para suporte jurídico especializado na área 
tributária para subsidiar a Secretaria Municipal de Finanças, em especial os departamentos de fiscalização e 
arrecadação, no incremento da arrecadação própria do município de Goiatuba. 
 
VALOR: O valor total e de R$ 65.760,00 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta reais), sendo R$ 
5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais) a serem pagos mensalmente, já inclusos todas as 
despesas necessárias, cobrindo todos os custos de encargos sociais, lucros, encargos fiscais e parafiscais, 
despesas diretas e indiretas. 
 
VIGÊNCIA: Terá início na data de sua assinatura dia 10 de Maio de 2021 a 10 de Maio de 2022. 
 
 
 

Goiatuba/GO, 10 de Maio de 2021. 
 

 
 
 
 
 

GILSON ROSA BATISTA 
Gestor do Município de Goiatuba 

 
 


