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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
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Avenida Araguaia, n° 248 – Centro - São Félix do Araguaia – MT, CEP: 78670-000 

Telefone (66) 35221606, e-mail: licitação_sfa.09.12@hotmail.com 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

CONSULTORIA E ASSESSORIA Nº 086/2017 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA, Pessoa Jurídica de 

DireitoPúblico, inscrito no CNPJ sob nº. 03.918.869/0001-08, com sede à AV. ARAGUAIA, Nº 

248, CENTRO, SÃO FELIX DO ARAGUAIA, MT, CEP 78.670-000,neste ato representado por 

seu PrefeitoMunicipal JANAILZA TAVEIRA LEITE. 

 

B - CONTRATADO: HIDASI E AIRES SOCIEDADES DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ 

27.479.087/0001-88, localizado na Rua Desembargador do Amaral, nº 1745, sala 04/05, centro 

de Corrente-PI, CEP 64.980-000, na pessoa de seu sócio PEDRO LUSTOSA DO AMARAL 

HIDASI, inscrito na OAB/PI 8201-A, OAB/GO 29.479 e OAB/TO 4679-A; e LUCIANO HENRIQUE 

SOARES DE OLIVEIRA AIRES, inscrito na OAB/TO n° 11.663-A, OAB/PI 11.663-A, brasileiros, 

advogados, sócios de HIDASI e AIRES Sociedade de Advogados regularmente inscrito na 

OAB/PI sob o n° 43/2017, com escritório sito na Av. Desembargador Amaral, n° 1745, Sala 

04/05, Corrente – PI CEP 64980-000, Fones: (89) 3573-3068 / 89 (999810597), (62) 98411-

6442, (62) 98222-4149 endereço eletrônico: pedrohidasi@hotmail.com;   

lucianohenriqueaires@hotmail.com; 

OBJETO: Prestação de serviços assessoria e consultoriajurídicaespecializada para 

recuperação de receitas de ISSQN junto às instituições financeiras e cartórios. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, II da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS SERVIÇOS 

 

A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços de consultoria e assessoria técnica jurídica, 

administrativa e judicial para recebimento de créditos de ISSQN junto às instituições 

bancárias, posto de atendimento bancário, lotéricas, cartões de crédito e cartórios, de 

modoa resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e os interesses do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R$ 0,15 (vinte centavos de reais) para 

cada R$ 1,00 (um real) efetivamente recebidos pelo Município, estimando-se em R$ 

1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) o valor do presente contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS 

I – Encargos do CONTRATANTE: 
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O CONTRATANTE é responsável pelofornecimento dos dados e das informações necessários 

ao cumprimento do objeto deste contrato, além de disponibilizar sistema de informática 

(software) adequado para auxiliar na execução deste instrumento, disponibilizando ainda 

fiscais e infraestrutura com computador, impressora e material de expediente. 

 

 II – Responsabilidades da CONTRATADA: 

A- Pelas despesas decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, de 

transporte e alimentação próprio e se assessores,serão de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

B – Providenciar as notificações, pareceres jurídicos e ações judiciais necessárias ao 

cumprimento deste contrato; 

C – Acompanhar a tramitação de todas as notificações e processos administrativos fiscais. 

D - Prestar assessoria a equipe da Secretaria de Finanças em todos os momentos dos 

processos e procedimentos; 

E - Manter sigilo sobre todas as informações produzidas ao longo do contrato; 

Parágrafo único. A prestação dos serviços por integrantes ou agentes daCONTRATADA na 

sede do CONTRATANTE não servirá, sob hipótese alguma, de pretexto para aalegação de 

vínculo de emprego com este. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE 

O controle dos serviços a serem prestados será efetuado pela Secretaria Municipal 

deFinanças ou outro órgão designado pelo CONTRATANTE, para este fim. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato tem como termo inicial retroativo à data de 07/07/2017,com duração de 

12 (doze) meses, tendo como prazo final a data de 07/07/2018. 

Este contratopoderá ser prorrogado, a critério das partes, de acordo com o art. 57, II da Lei 

Federal 8.666/93 e aditivado, por interesse das partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços ora contratados deverá ser efetuada na sede daCONTRATANTE 

e/ou na sede da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas desta contratação serão atendidas com os recursos provenientes dasdotações 

orçamentárias próprias do orçamento municipal vigentes, n° 3.3.90.39.00.00.00.00 0000. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 
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a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo78, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que 

hajaconveniência para a Administração; 

c) Judicialmente, nos termos da Legislação. 

Parágrafo único. Em caso de rescisão a parte impetrante deverá notificar a outra numprazo 

de 30 dias de antecedência. 

d) havendo a rescisão, seja de qual forma for e tendo havido o recebimento ainda que 

parcial dos impostos serão devidos proporcionalmente ao contratado, em 15% (quinze por 

cento) destes. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS PROCEDIMENTOS 

Durante o período de vigência do contrato não será estabelecido limite de procedimentos, 

notificações ou ações judiciais para o recebimento dos valores a que o MUNICÍPIO tenha por 

direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MULTA 

Em caso de inexecução total ou parcial do avençado neste instrumento decontrato, a 
CONTRATADA, além das medidas e penalidades previstas na LeiFederal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, sujeitar-se-á ao pagamentode uma multa no valor de 1% (um por 
cento) sobre o valor total dos serviçosnão executado objeto deste contrato, cujo percentual 
poderá ser elevado em facede a gravidade da infração e dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 
 
 O descumprimento pela CONTRATADA do prazo de entrega dos serviçosprevisto na 
cláusula sexta, sem prejuízo de outras sanções legais, implicará nopagamento de uma multa 
de 2% (dois por cento) sobre o valor total do serviçonão executado, por dia de atraso. 
 

Caso não haja o pagamento dos honorários devidos no prazo legal, será aplicada multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor a ser pago ao CONTRATADO. 
 

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia-GO para dirimir qualquer dúvida ouquestão 

referente ao presente contrato não solucionado por acordo. 

E por se acharem plenamente justos, combinados e contratados, firmam o presente 

emquatro vias de igual teor e forma, com as testemunhas a tudo presentes. 

 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, ____ de _____________de 2017. 
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______________________________ ____________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT 

 

_________________________________________________ 

HIDASI E AIRES SOCIEDADES DE ADVOGADOS 

 

TESTEMUNHAS: 

1 – ____________________________________________ 

 CPF nº 

2 – ____________________________________________ 

 CPF nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.I. nº 220/DL/2017 
São Félix do Araguaia – MT 
 
  
Da: Divisão de Licitação 
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Para: Departamento Jurídico 
 
 
 
 
 
Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico. 
 
 
 

 Pela presente solicitamos de Vossas Senhorias, Parecer Jurídico do Processo de Inexigibilidade 

de Licitação nº 038/2017, Inexigibilidade nº 006/2017, Contratação de profissional ou empresa 

jurídica para recuperação de créditos de ISSQN junto às instituições financeiras. 

 

 
 
 

São Felix do Araguaia, 07 de julho de 2017. 
 

 
 
 

Meudra Pereira dos Santos 
Comissão Permanente de Licitação. 

PORTARIA Nº 037/2017 
 

 

 


