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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 

CONTRATO Nº 090/2022 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ENTRE SÍ 

FAZEM, O PODER EXECUTIVO DE 

MUANÁ (PA) E O ESCRITÓRIO SIMARIO 

GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA. 

 

      

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Praça 28 de Maio, nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825- 000 - Muaná/PA, CNPJ: 

05.105.200/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDER AZEVEDO 

MAGALHÃES, portador do CPF nº 302.572.982-15 e RG nº 1826596 PC/PA, doravante 

denominado CONTRATANTE e SIMARIO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, devidamente inscrito no CNPJ sob n°. 38.319.933/0001-19, representado pelo 

seu Sócio Simário Gomes da Silva, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/AL sob o nº 10.795, 

com sede na Rua José Maia Gomes, nº 258, Jatiúca, Maceió – AL. CEP: 57.036-240, aqui 

denominado CONTRATADO, celebram entre si o presente contrato, sob as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

 

Contratação temporária de serviços jurídicos técnicos especializados na área de direito 

tributário, com vistas a assessorar os agentes fiscais na identificação, levantamento, 

planilhamento, análise, constituição e cobrança de créditos tributários incidentes sobre as 

operações realizadas por instituições financeiras no território municipal sujeitas a incidência do 

ISSQN. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Serviços a executar e sua Abrangência 

 

Os serviços prestados pelo CONTRATADO serão: 

 

1- Assessoramento para a identificação e apuração de créditos tributários em 

relação aos serviços prestados pelas instituições financeiras no território 

municipal, correspondente aos últimos 05 (cinco) anos; 

 

2 - Assessoramento na preparação dos atos de lançamento dos respectivos 

créditos tributários em face das instituições financeiras (contribuintes) e 

responsáveis (solidários) pelo não recolhimento do imposto sobre serviços, 

incluindo elaboração de planilhas, minutas de auto de infração, dentre outros 

que se façam necessário; 

 

3 - Monitoramento dos créditos, para confronto das planilhas levantadas a 

partir dos dados e informações dos entes fiscalizados, obtidas pela 

fiscalização municipal. 
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4 - Assessoria durante a execução dos serviços, para dirimir dúvidas com 

relação a todo o processo, por meio de sua experiência e conhecimento 

específico na matéria; 

5 -  Reuniões de posicionamento e acompanhamento dos processos junto aos 

responsáveis internos da Contratante; 

 

6- Elaboração de pareceres jurídicos escritos e exposição de opiniões quanto 

à matéria em estudo, auxiliando, inclusive, a comissão julgadora de primeira 

e segunda instância, se necessário, na elaboração das decisões/acórdãos em 

relação às defesas apresentadas contra o lançamento do crédito tributário 

realizado pelo agente municipal. 

 

 

O CONTRATADO representará a CONTRATANTE extrajudicialmente ou judicialmente, 

sendo de responsabilidade da CONTRATANTE todas as despesas processuais, tais como, 

custas, honorários advocatícios e periciais, autenticações e cópias de documentos, bem como o 

referente acompanhamento de processo, no caso, passagens aéreas, transporte terrestre, 

hospedagens e alimentação. 

 

Parágrafo Único – Dos Serviços Extraordinários 

 

Qualquer serviço que venha ser solicitado pelo CONTRATANTE e que não esteja previsto 

neste Contrato, será considerado serviço extraordinário e terá seu valor estipulado quando da 

sua execução. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor e do Pagamento 

 

O CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO pela execução do serviço ao final o 

valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sobre a forma de honorários, pagos em 

uma única parcela em depósito na conta corrente do contratante, após verificação de crédito em 

conta corrente da e emissão de Nota Fiscal. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – Da Origem dos Recursos 

 

Os recursos dos serviços de que trata o presente contrato correrão a conta de Manutenção das 

Atividades da Secretaria de Administração, provenientes da dotação orçamentária:  
UNIDADE ÓRGÃO ELEMENTO 

2005 Manter a Secretaria Municipal de Educação 33.90.39.00 

2005 Manter a Secretaria Municipal de Administração 33.90.36.00 

 

CLÁUSULA QUINTA – Das Consultas in-loco 

 

Quando das visitas do CONTRATADO ao município, o CONTRATANTE custeará o 
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combustível, alimentação e hospedagem quando necessário. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Vigência 

 

Acordam CONTRATANTE e CONTRATADO que o presente contrato vigerá de 01 de 

Fevereiro a 31 de Dezembro de 2022. 

   

CLÁUSULA SETIMA– Dos Direitos 

 

É direito assegurado, a cada uma das partes a exigência perante o outro, do oportuno e cabal 

cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que 

mutuamente se outorgam por força deste instrumento. No referente ao estipulado no Paragrafo 

Única da Clausula Segunda, o descumprimento da obrigação da CONTRATANTE isentará o 

CONTRATADO de qualquer responsabilidade por eventuais sanções impostas a 

CONTRATANTE ou seu Administrador. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Da Rescisão 

 

O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem em inexecução total ou parcial 

do presente contrato, ensejar–lhe- á conforme o caso a rescisão administrativa, amigável ou 

judicial, observada as situações típicas, as condutas, as consequências e os direitos assegurados, 

tudo em conformidade com o preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 combinada com a Lei 

n°8.883/94, sendo aplicada uma multa no valor estipulado na clausula segunda a parte 

insolvente.  

 

CLAUSULA NONA – Do Acompanhamento (art.67 – Lei 8.666/93) 

 

O Secretario Municipal de Administração da CONTRATANTE deverá acompanhar e 

fiscalizar, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados. 

As decisões e providencias que ultrapassarem a competência desses representantes deverão ser 

solicitadas em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Legislação 

  

Fundamenta-se a presente contratação no art.25, inciso II, combinado com o art.13, incisos, III 

e V ambos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n° 8883/94. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro 

 

As contratantes elegem o foro da comarca da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer 

questões oriundas do presente contrato. 

 

E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 
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Muaná (PA), 28 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  

EDER AZEVEDO MAGALHÃES  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

SIMARIO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
CNPJ sob n°. 38.319.933/0001-19 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

Nome: ___________________________ 

C.P.F:  

Nome: ___________________________ 

C.P.F:  
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Assinaturas (1)

Simário Gomes da Silva (Participante)
Assinou em 03/03/2022 às 11:26:48 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

03/03/2022 às 11:24:38 
(GMT -3:00)

Simário Gomes da Silva solicitou as assinaturas.

03/03/2022 às 11:26:48 
(GMT -3:00)

Simário Gomes da Silva (Autenticação: e-mail 
gomes@simariogomes.adv.br; IP: 187.19.159.42) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

03/03/2022 às 11:26:49 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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