
 A N O  I I  -  P I N D O R A M A  D O  T O C A N T I N S ,  Q U A R T A  -  F E I R A ,  3 1  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 2  -  N O  0 8 0

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

L E I  N º  0 0 9 / 2 0 2 1 ,  D E  1 4  D E  A B R I L  D E  2 0 2 1

SÚMARIO

PÁGINA
PORTARIA Nº. 023/2022. 01
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 041/2022 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Thiago Tapajós Alves de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 023/2022.

“Dispõe sobre Inexigibilidade de licitação para contratação 
de serviços advocatícios”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS/
TO, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no art. 74, I da Lei 
Orgânica do município 

CONSIDERANDO Lei nº 14.133/2021 :Art. 74. É inexigível a 
licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: III - contratação 
dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 
intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a inexigibilidade de licitação para contratação, 
ARAÚJO ABRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA JURÍDICA

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Prefeitura de PINDORAMA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, 
de 26 dias do mês de Agosto de 2022.

 
THIAGO TAPAJÓS ALVES OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPALCERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
CERTIFICO que, nesta data, afixei uma cópia do presente ato no 

Placard desta Prefeitura Municipal.
Pindorama do Tocantins, 26 de Agosto de 2022.

Heberson Barros Pereira
Secretário da Administração e Planejamento

Decreto Nº 001/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2022

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS 
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA EM CFEM, QUE FIRMAM AS 
PARTES QUALIFICADAS E REPRESENTADAS, NOS 
SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES:

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA DO - TO, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Pindorama, 
Estado do Tocantins, à Praça Major Júnior Nunes, s/nº, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 02.155.331/0001-26, doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito Thiago Tapajós Alves de Oliveira, brasileiro, 
casado, Medico, portador do CPF nº  731.432.601-06, RG 03721245767 
DETRAN/TO, residente e domiciliado na cidade de Pindorama do Tocantins 
– TO, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa  
ARAÚJO ABRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ 27.619.651/0001-10, situada a Rua 106 A, n°. 45, Qd. 
F-26, Lt. 01, Sala. 03, Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.080-230, representada 
neste ato por seu sócio o Sr. André Luiz Abrão Júnior, CPF nº 042.427.811-13, 
OAB-GO N°. 39340, 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, incisos 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 – Objeto do à contratação de empresa ou escritório especializado 
para elaboração, manejo e acompanhamento administrativo e/ou judicial 
de demanda, com o fito de garantir a correta repartição tributária CFEM – 
Compensação Financeira pela Exploração Mineral, o que gerará maior receita 
ao município, com efetiva atuação em qualquer juízo, instância ou foro da 
administração pública e/ou Justiça Federal, além dos Tribunais Superiores 
sediados em Brasília-DF, defendendo o interesse da contratante, especialmente 
para:

Estudo do caso concreto, com a elaboração dos cálculos pertinente ao 
município de PINDORAMA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins;

Análise e coleta dos documentos fornecidos pela municipalidade que 
geram subsídios para pleitear a repartição do CFEM para o ciclo 2022/2023;

Ingresso de medida administrativa perante a ANM e/ou Judicial 
perante a Justiça Federal, com posterior acompanhamento do processo durante 
sua tramitação, com realização de defesas, diligências, manifestação em razão 
de intimações, produção de provas, recursos e demais atos necessários ao 
deslinde dos feitos;

Atuação perante a Justiça Federal seja na condição de recorrente ou 
recorrido, bem como interposição de recursos ou apresentação de contrarrazões 
aos Tribunais Superiores, se necessário for;

Acompanhamento processual completo, até o trânsito em Julgado da 
Sentença administrativa e/ou judicial;

Acompanhamento do cumprimento das medidas administrativas e/ou 
judiciais junto aos órgãos administrativos, sobretudo na ANM.

3. DAS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

O CONTRATADO obriga-se a:

3.1.1 Executar os serviços contratados valendo-se das melhores 
técnicas, zelo e ética, com garantia e qualidade, atendendo as especificações 
ou termos de referências.

Realizar atendimentos presenciais e à distância, via telefone, e-mail 
ou qualquer outro modo de comunicação ou tecnológico.
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Comparecer à sede do CONTRATANTE, salvo justificativa plausível, 
sempre que solicitado a sua presença, considerando que os serviços ora 
contratados não necessitam da presença dos profissionais do CONTRATADO, 
de forma ininterrupta, nas dependências físicas do CONTRATANTE.

Realizar os serviços contratado nas dependências de sua sede ou 
filiais, valendo-se de seus próprios equipamentos e insumos (computadores, 
materiais de expediente etc.), os quais não são de integral responsabilidade do 
CONTRATADO. 

Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de 
execução dos serviços nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira 
responsabilidade, apresentando relatórios de suas atividades, sempre que 
solicitado pela CONTRATANTE.

Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
má execução.

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

Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento efetuado 
pela CONTRATANTE.

Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
fornecimento de mão de obra, transportes, locomoção, alimentação, hospedagem 
e estadia de pessoal, pagamentos de seguros, tributos, encargos, impostos, taxas e 
demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária.

O CONTRATANTE obriga-se a:
3.2.1 Entregar à contratada as informações e documentos solicitados 

inerentes à execução dos serviços;
3.2.2 Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, com 

observância da Lei Federal nº. 8.906/96 (Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil);

3.2.3 Efetuar o pagamento dos honorários advocatícios e despesas 
previstas neste ajuste;

Providenciar os pagamentos devidos ao CONTRATADO, nos prazos 
estipulados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados a 
prestação dos serviços pelo responsável pela fiscalização.

Comunicar ao CONTRATADO, através do executor designado, toda e 
quaisquer irregularidades ocorridas na prestação dos serviços e exigir as devidas 
providências que demandem do CONTRATADO.

Designar o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação dos serviços.

Atestar a execução da prestação dos serviços efetivamente realizada 
e conforme as especificações técnicas dos serviços.

Fornecer ao CONTRATADO os elementos necessários à defesa de 
seus direitos, sejam documentos, procurações, certidões etc., sempre que se fizer 
necessário e assim que lhes for solicitado.

4. DAS DESPESAS OPERACIONAIS:

4.1 – As despesas operacionais relativas às viagens, alimentação e 
estadias fora de Goiânia, serão da CONTRATADA.

5. DO PREÇO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

5.1. O montante estimado a ser recuperado para o CONTRATANTE 
é de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

5.1.1. Os honorários sugeridos são no valor fixo limite de R$ 
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) ou o equivalente a R$ 0,15 
(quinze centavos) a cada R$ 1,00 (um real) arrecadado, a partir do êxito financeiro 
alcançado pela demanda a ser proposta e incremento financeiro nos cofres do 
município, prevalecendo o que for mais benéfico ao município, das parcelas 
vencidas e vincendas.

5.1.2. Caso o montante incrementado nos cofres públicos, no curso dos 
12 (doze) meses referentes ao ciclo 2022/2023, seja inferior a R$18.000.000,00 
(dezoito milhões de reais), prevalecerá a proporcionalidade de R$ 0,15 (quinze 
centavos) a cada R$ 1,00 (um real) arrecadado, conforme previsto na cláusula 
anterior.  

5.2 - Considera-se êxito, o deferimento de requerimento administrativo 
e/ou tutela provisória (liminar), sendo que serão devidos o pagamento de 
honorários nos meses subsequentes ao deferimento e recebimento das diferenças 
alcançadas, limitadas pelo ciclo de competência de 2022/2023 e, após o trânsito 
em julgado, do montante remanescente, caso haja. 

5.3 - O pagamento dos honorários iniciará a partir do incremento 
financeiro e contabilização nos cofres do município, em até 05 (cinco) dias úteis 
contados do recebimento. 

5.4 - As despesas operacionais relativas às viagens, alimentação, 
estadias, cópias de documentos, gastos com profissionais, despesas com 
pessoal envolvidos na execução dos serviços, obrigações tributárias e sociais, 
custas processuais, locomoção de oficiais de justiça ou perícias realizadas em 
processos judiciais, demais custos ou ônus correrão por conta exclusiva da 
empresa CONTRATADA.

5.5 - A CONTRATANTE autoriza expressamente o destaque dos 
honorários contratuais acordados no momento da expedição do precatório 
judicial/RPV/alvará, em harmonia com o disposto no artigo 22, § 4º, da Lei nº 
8.906/1994, se for o caso;

5.6 - O valor dos honorários contratuais previstos no item 5.1.1 serão 
calculados sobre o valor total da condenação, independe de eventuais débitos 
líquidos e certos do ente CONTRATANTE com o ESTADO DO TOCANTINS, 
devendo eventual compensação, prevista no art. 100, § 9, da CF/88, ser realizada 
após o destaque dos honorários contratuais;

5.7 - Os honorários sucumbenciais, previsto no art. 85 do NCPC, serão 
exclusivamente do CONTRATADO e não se confundem com os honorários 
contratuais pactuados no item 5.1.1;

5.6 - Caso a CONTRATANTE outorgue poderes para patrocínio 
de outro escritório, nos autos da demanda objeto desse contrato, sem que o 
CONTRATADO tenha descumprido suas obrigações ou dada causa a rescisão 
contratual, obrigar-se a cumprir os termos dos itens (5.1.1; 5.1.2; 5.2; 5.5) em sua 
integridade, estando sujeito as culminações administrativas, cíveis e criminais;

5.7 - Caso a CONTRATANTE descumpra as condições e obrigações 
pactuadas, o CONTRATADO poderá realizar a execução judicial do instrumento 
contratual em razão deste se caracterizar título extrajudicial;

6. DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 – Os recursos financeiros serão empenhados na seguinte dotação:

Programa: 04.122.0204.2.005 – Manutenção das Atividades da 
Assessoria Técnica e Jurídica.

Fonte: 15000000000000
Elemento: 3.3.90.39

7. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

7.1 – O prazo de vigência do presente contrato se inicia com sua 
assinatura e expira após 12 (doze) meses, 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 PONTE ALTA DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, 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.

PINDORAMA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 01 dias 
do mês de Setembro de 2022.

ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 27.619.651/0001-10, representante

Sr. André Luiz Abrão Júnior
CPF: 042.427.811-13

CONTRATADA

THIAGO TAPAJÓS ALVES OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:                                                                                                                                            

1 - ______________________________
CPF ______________________________

2 - ______________________________
CPF ______________________________


		2022-09-14T10:31:29-0300
	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS: 02155331000126




