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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 059/2017 
 
Instrumento de contrato para prestação de serviços 
técnicos e especializados de consultoria e assessoria 
jurídica, que firmam as partes qualificadas e 
representadas, nos seguintes termos e condições: 

 
MUNICÍPIO DE GOIATUBA/GO, pessoa jurídica de direito púbico interno, inscrito no CNPJ 
(MF) sob o nº 01.753.722/0001-80, com sede administrativa na Rua São Francisco, nº 570, 
Centro, Goiatuba/GO, neste ato representado pelo seu gestor municipal o Sr. GILSON ROSA 
BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no CPF (MF) sob o nº 802.494.691-20 e 
Carteira de Identidade nº 2.969.439 SSP/GO, residente e domiciliado nesta cidade, 
doravante denominado CONTRATANTE.  
 
MOREIRA & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Av. T-2 nº 1109, Casa 04, Setor Bueno, CEP 74.210-010, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 13.368.409/0001-07, neste ato representada pelo sócio administrador o Sr. PEDRO 
PAULO DE TOLEDO MOREIRA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em 
Goiânia - GO, inscrito no CPF (MF) sob o nº 002.994.181-46 e Carteira de Identidade nº 
28.380 OAB/GO, aqui denominado simplesmente de CONTRATADO, firmam o presente 
Contrato de prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica 
administrativa, com supedâneo no artigo 25, caput, c/c art. 13, incs. II e III, da Lei nº 
8.666/93, e Ato 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:  
 
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, 
incs. II e III, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
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 deste ajuste a contratação dos serviços profissionais, com vista à 
prestação de serviços técnicos e especializados de assessoria e consultoria para o órgão de 
Controle Interno da Prefeitura Municipal de Goiatuba/GO, especialmente para: 
 
a) Analisar e emitir parecer sobre os procedimentos administrativos sujeitos à apreciação 

do Controle Interno do Município de Goiatuba/GO, avaliando a legalidade dos mesmos 
sob o aspecto formal, os riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica 
e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente público e terceiros.  
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b) Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo ou corretivo com o escopo 

de manter as atividades da Administração afinadas com os princípios que regem a 
Administração Pública. 

 
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; 
b) Prestar seus serviços profissionais com zelo e eficiência; 
c) Tomar as medidas necessárias ao bom cumprimento dos serviços contratados; 
 
3.2- São responsabilidades do Município ora CONTRATANTE: 
 
a) Entregar à contratada as informações e documentos solicitados inerentes à execução dos 

serviços; 
b) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, com observância da Lei Federal nº. 

8.906/96 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil); 
c) 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 
Goiânia/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 o total de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), 
em 09 (nove) parcelas mensais de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) cada uma, sendo 
que o pagamento se dará no dia 30 (trinta) de cada mês, mediante apresentação de nota 
fiscal pelo CONTRATADO.  
 
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; 
 
6. DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
6.1 – O Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento 
Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação: 
02.0202.03.062.0010.2153.-100.33.90.39-05. Manutenção Assessoria Jurídica. 
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7. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 
 
7.1 – O prazo de vigência do presente contrato se inicia com sua assinatura e expira em 31 de 
dezembro de 2017, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme 
prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). 
 
8. DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
8.1– Fica eleito o foro da Comarca de Goiatuba/GO para dirimir possíveis controvérsias 
oriundas da execução do presente contrato. 
 
8.2 – 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, 03 de abril de 2017. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 

MOREIRA & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA 

Contratado 
 
 
 
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 059/2017, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIATUBA, e a firma MOREIRA & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(CNPJ nº 13.368.409/0001-07), foi publicado em local de costume. 

 
 

Por ser verdade firmamos a presente. 
 
 

Goiatuba-Goiás, 03 de abril de 2017. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA                           

Gestor Municipal 
Contratante 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 059/2017 

 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
CONTRATADA: MOREIRA & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (CNPJ 
nº 13.368.409/0001-07) 
 
OBJETO: Constitui objeto deste ajuste a contratação dos serviços profissionais, com 

vista à prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica administrativa ao 

órgão do Controle Interno. 

 

VALOR TOTAL: R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais) 

 

PRAZO: 09 (nove) meses 

 

 Início:     03/04/2017                   

Término:  31/12/2017 

 

PAGAMENTO: O valor global a ser pago será de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil 

e quinhentos reais), dividido em 09 (nove) parcelas no valor de R$ 8.500,00 (oito 

mil e quinhentos reais) cada uma, sendo que o pagamento se dará até o dia 30 de 

cada mês, mediante apresentação de nota fiscal pelo CONTRATADO. 

 
 
Goiatuba-Goiás, 03 de abril de 2017. 

 
 

 
GILSON ROSA BATISTA                           
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
Gestor Municipal 
Contratante 
 


