
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 032/2015 

 
 

“Contrato de prestação de serviços de assessoria 
jurídica especializada, que entre si celebram o 
MUNICÍPIO de GOIATUBA-GO e o escritório de 
advocacia JUBÉ ADVOGADOS S/S - EPP, na forma 
abaixo.” 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA, Estado de Goiás, 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. JOSÉ NILTON 
RIBEIRO, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua Tocantins nº 1.100, centro, nesta cidade, 
portador do CPF n. º 246.448.891-72 e da Carteira de Identidade n.º 1686493 SSP/GO, doravante 
denominado CONTRATANTE e do outro lado à pessoa jurídica de direito privado denominada JUBÉ 
ADVOGADOS S/S - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R 109, Nª 282, Qd. F32, Lt. 34, 
Setor Sul, Goiânia – GO. Inscrita no CNPJ n.º 07.360.526/0001-21, neste ato representado por sua 
Procuradora a Sra. LUCIA DE FATIMA VILELA, brasileira, solteira, gerente administrativo financeiro, 
portador do CPF nº. 277.565.801-68, RG 1536729 2ª VIA SSP/GO, residente e domiciliado na Av. T-4, Nª 
550, Setor Bueno, Goiânia - GO, doravante denominada CONTRATADA, com base no Processo nº. 
2015000078 e Inexigibilidade de Licitação Administrativo, com espeque nas disposições da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores em vigor, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000 e da Lei 
Federal nº. 4.320/1964 e da Lei Orçamentária Anual, RESOLVEM pelo presente instrumento particular e 
na melhor forma de direito, ajustar a contratação da prestação de serviços profissionais de assessoria 
jurídica especializada, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas, que mutuamente se obrigam a 
cumprir, a saber: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
O objeto o presente contrato e a prestação de serviços de consultoria jurídico-administrativa ao 
Município em face dos processos de interesse do mesmo, que tramitam no Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás (TCM – GO); extensivamente, prestando consultoria na 
descentralização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Semarh, com assessoria jurídico-
administrativa do meio ambiente na esfera municipal, pelo período de 12 (doze) meses 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo de 03 de Fevereiro de 2015 a 03 de 
Fevereiro de 2016, com o devido registro junto ao Egrégio Tribunal deContas dos Municípios do Estado de 
Goiás podendo ser prorrogado, em razão da natureza continuada dos serviços contratados e no interesse 
da administração, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas, nos termos do Art. 57, 
Inc. II, da Lei 8.666/1993. O presente contrato poderá, ainda, ser aditado, de acordo com a legislação 
vigente, para preservar seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 
 



 

Pelos serviços, a CONTRATANTE, pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
mensais, sendo que o pagamento se dará no dia 10 de cada mês. O valor global, para fins contábeis, é de 
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 
 
§ 1º. – Os pagamentos serão efetuados, diretamente pelo Município de Goiatuba - GO, mediante 
apresentação de nota fiscal pelo CONTRATADO, via ordem de pagamento própria, através de bancos ou 
tesouraria. 
§ 2º. – As despesas com estadias, viagens, combustível e alimentação dos advogados e prepostos do 
escritório de advocacia CONTRATADO serão suportadas integralmente por este. 
§ 3º. – Ocorrendo inadimplência nos prazos de pagamentos, sujeitar-se-á a CONTRATANTE, a 
atualização monetária, dos valores, nos termos e condições estabelecidas nas leis vigentes. 
§ 4º. – Os valores propostos serão reajustados no início de cada ano, por índice oficial, nos termos da 
legislação vigente, mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
As despesas ora contraídas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 

MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
02.0202.04.122.0052.2014.100.339039.05 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO: 
 
Este documento poderá ser rescindido por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência do 
serviço prestado, recebendo o contratado pelo serviço por ventura efetuado. Ambos contratantes terão o 
direito de rescindir o presente instrumento, independentemente de qualquer ação judicial, notificação ou 
interpelação, quando houver atraso por mais de 30 (trinta) dias no pagamento dos serviços estipulados, ou 
também, quando ocorrer desídia de falta de atuação daquele, por idêntico período. À parte que der causa 
ao rompimento, sem justo motivo, do presente contrato indenizará a outra na quantia equivalente a 2% 
(dois por cento), do valor global vincendo e das parcelas vencidas, por venturas não pagas do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
Ficam asseguradas ao CONTRATADO, as condições essenciais de trabalho, obrigando a 
CONTRATANTE assegurar-lhe o acesso às repartições públicas, com fornecimento de cópias de 
documentos julgados necessários à execução dos serviços, objeto deste instrumento, bem assim de 
pessoal, material e/ou outros meios de apoio logísticos entendidos como essenciais e necessários, aos 
fins de mister. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS FUNDAMENTOS E DA NATUREZA JURÍDICA: 
 
O presente contrato é firmado com base em Processo de Inexigibilidade de Licitação, face à notória 
especialização do CONTRATADO, conforme autorizado pelo artigo 25, caput, II, combinado com o artigo 
13, ambos da Lei 8.666/93, com suas alterações; e ainda, pelo Julgado 003/2006, oriundo do processo 
7847/2006, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
O presente contrato tem a natureza de prestação de serviços com remuneração a título de honorários, não 
constituindo vínculo empregatício nem qualquer outra relação trabalhista, que não a de realização de 
serviços técnicos especializados, regulados por legislação própria, fora das cláusulas da CLT, como 



 

também, e de consequência, desobrigando a CONTRATANTE, de quaisquer ônus decorrentes do sistema 
previdenciário. 
 
CLÁUSULA OITAVA – FORO: 
 
Para dirimir dúvidas que por ventura venham surgir no decorrer na execução do presente instrumento, 
elege-se o foro da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, desistindo-se de qualquer outro por mais 
especial e privilegiado que seja. 
 
 Estando assim justos e contratados, passam a assinar o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e conteúdo, juntamente com duas testemunhas para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, 03 de Fevereiro de 2015. 
 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
JOSÉ NILTON RIBEIRO 

Gestor Municipal 
Contratante 

 
 
 

 
JUBÉ ADVOGADOS S/S - EPP 

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1) _____________________________________________________________ 
Nome:   / CPF: 
 
 
 
2) ________________________________________________________________ 
Nome:    /CPF: 
 
 
 
 



 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nª 032/2015 
 
 
 

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
CONTRATADO: JUBÉ ADVOGADOS S/S - EPP 
 
OBJETO: O objeto o presente contrato e a prestação de serviços de consultoria jurídico-
administrativa ao Município em face dos processos de interesse do mesmo, que tramitam no 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM – GO); extensivamente, prestando 
consultoria na descentralização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Semarh, com 
assessoria jurídico-administrativa do meio ambiente na esfera municipal, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
 
VALOR: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 
 
PERÍODO: 12 (doze) meses 
 

Início:     03/02/2015 
Término: 03/02/2016 

 
PRAZO/PGTO: Pelos serviços, a CONTRATANTE, pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 7.000,00 (sete 
mil reais), mensais, sendo que o pagamento se dará no dia 10 de cada mês. O valor global, para fins 
contábeis, é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 
 
 
 
 

Goiatuba, 03 de Fevereiro de 2015. 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
JOSÉ NILTON RIBEIRO 

Gestor Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nª 032/2015, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a firma JUBÉ 

ADVOGADOS S/S - EPP, foi publicado em local de costume. 

 

Goiatuba, 03 de Fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
JOSÉ NILTON RIBEIRO 

Gestor Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


