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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2019 

 

 

 

Instrumento de contrato para prestação de 

serviços jurídicos especializados, que 

firmam as partes qualificadas e 

representadas, nos seguintes termos e 

condições: 

 

 

MUNICÍPIO DE GOIATUBA, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito publico 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.753.722/0001-80, com sede na Rua São 

Francisco, n°570, Centro, nesta Cidade, devidamente representado por seu Gestor, 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, nomeado 

pelo decreto de nº: 13.367/17 de 02 Janeiro de 2017, doravante denominado 

CONTRATANTE.  

 

JÚLIO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito sob CNPJ n° 26.521.797/0001-66, com sede administrativa na Av. João 

Luís, n° 161, Bairro: Pio Gomes, Catalão-GO, neste ato representado pelo proprietário 

o Sr. JÚLIO CÉSAR MARQUES TORRES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

OAB/GO n.º 23.754 e CPF n.º 899.021.901-97, residente e domiciliado no Condomínio 

Green Park. Casa 06, vila união na cidade de Catalão-Go, aqui denominado 

simplesmente de CONTRATADO, firmam o presente Contrato de prestação de serviços 

técnicos especializados de Advocacia, com supedâneo no artigo 25, caput e inciso II, da 

Lei nº 8.666/93, e ato o administrativo que declarou a inexigibilidade de procedimento 

licitatório, que passa a fazer parte integrante deste contrato, bem como, de acordo 

com as cláusulas e condições abaixo: 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste instrumento a contratação de serviço especializado de 

Advocacia, para propositura, acompanhamento e execução da seguinte demanda: 
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a) Impetração e acompanhamento até o regular trânsito em julgado de ação 

judicial que vise garantir ao Município de Goiatuba o recebimento de ICMS Ecológico 

no exercício de 2019 nos exatos termos do ofício da SECIMA nº 869/2018 SEI-SECIMA, 

atendendo, assim, ao preceito do inciso III, § 1º do artigo 107 da Constituição Estadual 

de Goiás, combinado com a Lei Complementar nº 90/2011;. 

b) Além da propositura da ação, o contratado deverá praticar todos os atos 

processuais necessários para o acompanhamento e andamento da ação, podendo 

protocolar petições e recursos, até o trânsito em julgado da demanda em comento. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, estima-se que o Contratante 

pagará ao Contratado o valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a serem pagos 

em março de 2020, após a comprovação do recebimento integral dos valores 

recebidos a título de ICMS ecológico.  

O pagamento será efetivado após o recebimento do valor obtido mediante decisão 

judicial liminar e a sua manutenção durante o ano de 2019, mediante apresentação de 

nota fiscal pelo CONTRATADO, via ordem de pagamento própria, através de bancos ou 

tesouraria. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento 

Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação: 

02.02.0211.18.542.0615.2083-339039 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência deste contrato é de 16 (dezesseis) meses, se iniciando em 02 de 

janeiro de 2019, e expirando em 02 de maio de 2020, facultado sua alteração, 

mediante aditamento, conforme prescrito no art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de 

Licitações). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

I – São de responsabilidade do Contratante: 
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a. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, especialmente do 
Termo de Referência; 

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

d. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

e. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato; 

f. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas; 

g. Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em 
desacordo com as preestabelecidas no contrato.. 

 

II – São de responsabilidade do Contratado: 

 

a. 1) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de 
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais; 

b. Realizar às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, 
a critério da Prefeitura Municipal de Goiatuba; 

c. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes; 

d. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

e. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência 
não transfere responsabilidade à Prefeitura; 

f. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Prefeitura, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for 
o caso; 
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g. Relatar à Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

h. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

i. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato; 

j. Orientar seus empregados quanto às normas e procedimentos a serem 
adotados durante o exercício de suas funções; 

k. Não permitir que seus empregados designados para a execução dos serviços 
ora contratados desempenhem atividades diversas daquelas acordadas no 
presente instrumento. 

. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E MULTA 

 

I – Este instrumento contratual poderá ser rescindido unilateralmente por 

inadimplemento contratual de qualquer cláusula, obrigando-se à parte infratora ao 

pagamento de uma multa de 2% (dois por cento) do valor total deste contrato. 

I.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequenciais contratuais e as previstas em lei.  

I.3 – Constitui motivo para rescisão do contrato: 

a. O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações; 

b. O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e especificações; 

c. O atraso injustificado da entrega dos serviços; 

d. Por falta de Mão de obra sem justa causa e prévia comunicação à contratante; 

e. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, assim como as de seus 

superiores; 

f. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

g. A dissolução da sociedade; 

h. Alteração social ou modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa que 

prejudica a execução do contrato. 
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I.4 – A rescisão do contrato poderá ser, de acordo com o artigo 78 e 79 da Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO GESTOR DO CONTRATO 

 

A fiscalização do Contrato será exercida pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e 

Costumes, Sr. Syller Barros Buzaim, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem 

no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Prefeitura. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes elegem o Foro do Contratante para discutir qualquer pendência relativa ao 

presente Contrato e estando assim justos e contratados firmam o presente 

instrumento pelas normas de Direito Administrativo, especialmente as da Lei nº 

8.666/93, com suas alterações posteriores, bem como das Leis Cíveis que lhe são 

aplicáveis, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

Goiatuba, 07 de Janeiro de 2019. 

 

 

Município de Goiatuba 

Contratante 

 

Júlio Torres Sociedade Individual de Advocacia 

Contratado 

Testemunhas: 

 

Nome:________________________ 

 

 

CPF-

_______________________________ 

Nome:___________________________ 

 

 

 

CPF- ______________________________ 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 002/2019 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO 
 
CONTRATADA: JÚLIO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ: 26.521.797/0001-66 
 
 
 
Objeto: prestação de serviços jurídicos especializados, que firmam as partes 
qualificadas e representadas, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência e de acordo com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e LC nº 123/2006 e normas do edital da presente licitação e ata de 
julgamento do CONTRATO Nº 002/2019. 
 
 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a duração até 16 (dezesseis) meses, tendo início 
na assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da 
Lei Federal nº: 8.666/1993; 
 
VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na cláusula 
segunda, o valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que será realizado de 
acordo com o Termo de Referência anexo aos autos. 

 
 
 
                

Goiatuba/Goiás, 07 de Janeiro de 2019. 
 

 
 

.................................. 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 002/2019, 
firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO e a empresa JÚLIO TORRES 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ Nº 26.521.797/0001-66 foi 
publicado em local de costume. 
 

 

 Goiatuba, Goiás, 07 de Janeiro  de 2019. 
 
 
 

 
................................ 

GILSON ROSA BATISTA 
Gestor Municipal 

 

 
 


