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CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS Nº 82/2022 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNÍCIPIO DE 

GRÃO PARÁ/SC E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

GUEDES & BRANDAO ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

 

 

O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob o nº 82.558.149/0001-55, com sede administrativa localizada à Rua Barão do 

Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/SC – CEP: 88.890-000, neste ato representado por seu Prefeito, 

Sr. HELIO ALBERTON JUNIOR, brasileiro, casado, prefeito municipal, RG n. 4111513, CPF n. 

056.885.919-78, e-mail: prefeito@graopara.sc.gov.br, doravante denominado CONTRATANTE, e de 

outro lado, o escritório de advocacia GUEDES & BRANDAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade civil de advocacia, inscrita no 

CNPJ sob o nº  34.451.743/0001-08, com registro na OAB/SC sob nº 4.920, sediada na rua Esteves 

Júnior, 50, salas 306 e 307, Edifício Top Tower Executive Center, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 

88015-130, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado pelo seu Representante 

Legal adiante firmado, consoante os termos do instrumento de contrato que se integra a este ajuste 

como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o presente 

instrumento, nos termos da Lei  nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e, demais normas legais que regem a  

espécie,  as quais as partes se obrigam, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir 

declinadas: 

 

DO OBJETO 

Cláusula Primeira – Execução de processos administrativos e judiciais para a ampliação da receita 

municipal através dos seguintes serviços: 

1 Prestação de serviços de Recuperação de Crédito Tributário referente ao 

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que deixou de ser 

recolhido ao Município. 

2 Propositura de ação judicial contra a União Federal visando à correção da base 

de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para que o 

repasse seja realizado sem subtração dos valores dos benefícios, incentivos e 

programas do Governo Federal. 

3 Recuperação de créditos do extinto FUNDEF que deixaram de ser repassados 

ao Município em face da ilegal fração do Valor Mínimo por Aluno. 

4 Recuperação de verbas do FUNDEB (fundo de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da 

educação), em razão da repercussão dos efeitos do cálculo a menor do piso 

estabelecido para VMAA. 

 

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Cláusula segunda - Integra o presente Contrato o Processo de inexigibilidade de licitação o Nº: 

88/2022. 

 

DO PRAZO 

Cláusula Terceira - A demanda objeto do contrato visa à prestação de serviços de recuperação de 

ativos do município para melhoramento da arrecadação, cujos honorários finais estarão atrelados ao 

êxito. Por isso, estamos diante de um contrato de demanda contenciosa que a sua duração, caso haja a 
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necessidade de atuação perante o judiciário, dependerá do trâmite junto ao Poder Judiciário, 

concluindo assim tratar-se de um contrato denominado por escopo/objeto. 

O contrato por escopo impõe a parte o dever de realizar uma conduta específica definida pelo seu 

objeto, por isso não se extingue pelo mero esgotamento do prazo, pois a sua vigência temporal acaba 

tomando uma relevância secundária. 

Nesse cenário, o Tribunal de Contas da União – TCU, através do acórdão 1674/2014 – PLENÁRIO, 

definiu que “nos contratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a extinção 

do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu recebimento pela Administração, 

diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e 

imprescindível para a consecução ou a eficácia do objeto avençado”. 

Desta maneira, o presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até 31 de Dezembro de 2021, 

podendo ser prorrogado termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Não havendo a 

conclusão do objeto deste contrato, bem como inexistindo motivos para rescisão, o contrato será 

automaticamente prorrogado por igual período. 

O presente contrato terá vigência contada de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por igual período de acordo com as partes conforme art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

A título de exceção na hipótese de eventual necessidade de demanda judicial para conclusão do objeto 

do contrato se postergar por mais de 60 (sessenta) meses fica prorrogada a sua duração à conclusão 

definitiva da ação judicial. 

 

DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

Cláusula Quarta - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 04.122.0002.2.002.3.3.90.0.1.00.5000 – (Código Reduzido 11) 

 

DA FORMA E TEMPO DO PAGAMENTO 

Cláusula Quinta – Os honorários devido ao CONTRATADO pela prestação dos serviços descritos na 

cláusula primeira deste contrato, ocorrerão somente por meio dos chamados HONORÁRIOS 

SUCUBENCIAIS, estando o CONTRATANTE isento do pagamento dos Honorários Contratuais. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de inexistência dos honorários de sucumbências, 

acordo ou autocomposição das partes, o CONTRATANTE obriga-se ao pagamento 

dos honorários advocatícios “ad bônus” ao CONTRATADO no importe de R$ 0,10 

(dez centavos) para cada R$ 1,00 (um real) recebido, que se dará mediante destaque 

autorizado por decisão judicial, na forma do art. 22, parágrafo 4º da Lei Federal 

8.906/94.  

Parágrafo Segundo: Desde já a CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a 

juntar aos autos cópia do presente instrumento contratual, viabilizando o destaque dos 

valores referente aos honorários advocatícios “ad bônus”. 

 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Cláusula Sexta - O regime de execução do presente contrato e o de empreitada por preço global. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cláusula Sétima - Constitui Obrigação do CONTRATANTE proporcionar assistência ao pessoal 

técnico do CONTRATADO, facilitando as operações necessárias ao pleno desenvolvimento das 

atividades atinentes ao presente contrato, oferecendo todas informações, esclarecimentos e 

documentos essenciais para realização dos serviços, inclusive, suas instalações quando necessário for, 

sendo que a omissão de qualquer informação e/ou documento que venha a prejudicar o andamento dos 

feitos, sejam estes jurídicos e/ou administrativos, ou até mesmo, das negociações extrajudiciais, 

independente de culpa ou dolo, eximirá o CONTRATADO de qualquer ônus. 
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Parágrafo único – Constitui ainda obrigação do CONTRATANTE: 

1. Providenciar documentos e, informações necessárias ao desenvolvimento dos 

trabalhos solicitados; 

2. Entregar, no escritório do CONTRATADO e sempre em cópia autenticada, os 

documentos par esta solicitados; 

3. Se responsabilizar pelo conteúdo dos documentos que forem entregues ao 

CONTRATADO; 

4. Designar servidor para controle e conhecimento dos trabalhos, bem como, 

auxilio no tramite interno para acesso e produção de documentos e informações; 

5. Cumprir rigorosamente com a forma de pagamento deste contrato, na forma e 

prazos acordados; 

6. Guardar segredo de todas as teses desenvolvidas pelo CONTRATADO e 

demais profissionais, direta ou indiretamente a este ligado; 

7. Efetuar o pagamento das custas judiciais, extrajudiciais, taxas, emolumentos, 

autenticações, reproduções e diligencias, desde que devidamente comprovadas e 

atinentes aos serviços prestados. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Cláusula Oitava - Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, construí obrigações do 

CONTRATADO, na execução dos serviços objeto deste contrato: 

1. Executar os serviços contratados de acordo com as especificações técnicas 

impostas pela OAB; 

2. Executar os serviços ora contratados no período em que se fazer necessário, 

com zelo, desempenho e qualidade técnica, necessárias a satisfatória prestação dos 

serviços. 

3. Atender a todas as despesas decorrentes de seu pessoal, assistência médica, 

seguro e demais exigências legais, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros 

encargos fiscais, sejam estes de ordem federal, estadual ou municipal, vigentes e que 

incorram diretamente sobre os serviços. 

4. Dirigir, supervisionar e coordenar os trabalhos, responsabilizando-se perante a 

CONTRATANTE, pela exatidão dos serviços e pela correta observância das 

especificações técnicas e demais normas aplicáveis; 

5. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a 

exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

6. Manter apólice de Seguro de Responsabilidade Civil (nº: 

02852.2019.0047.378.0001671), a fim garantir o pagamento de eventuais perdas 

financeiras e honorários sucumbências decorrentes de danos causados durante a 

prestação dos serviços profissionais, pelos quais seja o contratado responsabilizado 

civilmente.  

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula nona – Ficam reservados ao Município o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto, no Contrato, nos Projetos, nas Especificações, nas 

Leis, nas Normas e em tudo mais que se qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com o 

objeto deste contrato. 

Parágrafo único – Este contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 e, supletivamente, 

pela Lei Federal 8.906/94 – Estatuto da Advocacia, as quais as partes se sujeitam para 

resolução dos casos omissos e de qualquer divergência ocorrida na execução do 

mesmo, ficando o mesmo atrelado ao processo de inexigibilidade acima epigrafado e 

proposta de preços e condições de fornecimento dos serviços da parte 

CONTRATADA. 
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DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA 

Cláusula décima – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da 

Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas 

naquela lei e neste contrato. 

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa. 

Parágrafo Segundo – No caso de rescisão antecipada deste contrato, já sendo 

promovida a execução dos trabalhos, será assegurado ao CONTRATADO a percepção 

integral dos valores concebidos na cláusula quinta, de acordo com o critério de 

produtividade previsto nos respectivos parágrafos. 

 

DA PUBLICAÇÃO 

Cláusula décima primeira– Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste contrato, 

por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte a assinatura. 

 

DAS ALTERAÇÕES 

Cláusula décima segunda– O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 do 

estatuto licitatório.  

 

DO FORO 

Cláusula décima terceira- Elegem as partes contratantes o foro da comarca de Florianópolis/SC para 

dirimir todas quaisquer controvérsias oriundas, deste contrato, renunciando expressamente a qualquer 

outra por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 

contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas 

abaixo assinadas, a tudo presentes. 

 

Grão-Pará/SC, 14 de outubro de 2022. 

 

 

MUNICIPIO DE GRÃO-PARÁ-SC 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Contratante 

 GUEDES & BRANDAO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS  

SILSSO BRANDÃO JUNIOR 

Contratante 

                

____________________________________ 

EDMAR KEMPER NANDI 

CPF: 046.636.649-38 

Testemunha 

 __________________________________ 

RAFAEL ROSA DA MAIA 

CPF: 027.827.129-42 

Testemunha 

 

___________________________________________ 

HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
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