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CONTRATO n° 190/2018 

"Contrato de Prestação de Serviços técnicos jurídicos 

especializados, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

MALHADA, BAHIA, e a empresa MAGALHÃES NETO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mediante as 

cláusulas e condições seguintes". 

O MUNICIPIO DE MALHADA, BANIA, entidade de Direito Público Interno, com sede à Praça Santa 

Cruz, S/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, 

Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua Daniel Farias, S/N, Centro, nesta cidade de 

Malhada, portador da cédula de identidade n,° 03909160, SSP-BA, CPF/MF N.° 269.951.665-15, no 

uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa MAGALHAES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob n° 29.200.51416001-72, estabelecida na Rua Francisco 

Goncalves , n° 01- sala 204, Edifício Reitor Miguel Calmon, Comercio, Salvador — Bahia, CEP. 

40015.090, representada neste ato pelo seu titular o Sr.(°) VENICIUS LANDULPHO MAGALAHES 
NETO, brasileiro, advogado, inscrito no OAB/BA n.° 36.117, portador do CPF N° 017.342.215-26. RG 

N° 12680492-39, SSP/BA, residente na Rua Campinas de Brotas, 399, Edf. Mogno, Campinas de 

Brotas - Salvador, Bahia, CEP. 40.275-160, denominando-se a partir de agora CONTRATADA, na 

melhor forma do direito, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam: 

FUNDAMENTO LEGAL— Artigo 25, Inciso 	II, 	da Lei n°8.666/93 e ato administrativo que 
declarou a inexigibilidade de procedimento natatório para os serviços ora 
contratados, que passa a lazer parte integrante deste contrato. 

Processo Administrativo n°109/2018. 
I nexigibilidade de Licitação n°066/2018, 
Proposta apresentada pela CONTRATADA em 25/10/2018. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
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§ 1.0  Constitui o objeto do presente, a contratação de assessoria integral, visando à prestação de 

serviços de auditoria e consultoria tributaria especializada ao município com o objetivo de levantar e 

receber Créditos Tributários sonegados pelas Torres de Telefonia das empresas Oi e Telernar, bem 

como consultoria de natureza tributaria, em atendimento a solicitação da Secretaria de Finanças e 

Planejamento, deste municipio de Malhada — Bahia. 

§ 2.° DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Assessoramento técnico aos quadros fiscais locais, para identificação e apuração de todos os 

tributos municipais (TFF. 155, IPTU, TLL,) ocorridos no território do Município, sem comunicação 

Fazenda Pública, compreendendo os últimos 05 (cinco) anos, pelas Torres de Telefonia da Oi e 

Telemar. 

Acompanhar e orientar os fiscais do Município a realizar o levantamento e emitir o auto de 

infração. 

Assessoramento jurídico à Secretaria de Finanças do Municipio, no processo de lançamento 

necessário à constituição válida dos créditos tributários. Neste serviço está incluída toda a especifica 

anase juridica indicação dos instrumentos adequados para as soluções propostas, assim como o 

fornecimento de suporte técnico para a correta constituição do crédito tributário. 

Assessoramento jurídico do processo fiscal tributário, na fase administrativa, elaboração de 

pareceres jurídicos para fundamentar decisão entre outros atos que assegure o regular 

processamento administrativos fiscal para fins de lançamento do débito e constituição regular do 

crédito tributário: 

Assessoramento jurídico referente aos créditos constituídos e não pagos, lançados em divida 

ativa, envolvendo a defesa dos interesses do Município, em processos diretamente retacionados 

cobrança dos créditos na Forma Administrativa, 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

O presente Contrato subordina-se ao regime de execuçá d 	preitada por preço global, sendo 

dele decorrentes as seguintes obrigações: 

I — DA CONTRATADA: 
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Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo à 

responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE. 

Responsabilidade pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com o CONTRATANTE, 

nenhum vinculo empregando, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste Contrato, e pelo cumprimento das normas de higiene e 

segurança do trabalho. 

Substituição de qualquer empregado que a juizo do CONTRATANTE seja inconveniente ou 

incompetente na execução do serviço. 

Manutenção durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com suas obrigações, de 

todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, bem como arcar com as 

despesas decorrentes das obrigações assumidas. 

Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional qualificado, obrigando-se a 

substitui-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a 

qualquer titulo, mediante solicitação do CONTRATANTE, que fica dispensada de declinar os motivos 

determinantes dessa decisão. 

O Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, observadas as 

condições definidas no parágrafo 1o. Ao art. 65 da Lei no. 8.666 de 21/06/93. 

Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que assuma perante a 

fiscalização do CONTRATANTE a responsabilidade técnica e legal dos serviços, até a entrega 

definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se 

torne necessária. 

Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de 

expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 

administrativa. 

II — DO CONTRATANTE: 

Facilitar o acesso da Contratada, às instalações onde os serviços serão executados, 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições pactuadas no presente termo. 

Parágrafo único - É obrigação comum o cumprimento dos prqoMdos neste instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 21.000,00 

(vinte e um mil reais), pelo montante estimado de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), que 

pretende ser auferido com a execução do objeto do contrato a ser firmado como Município. 

§ 1 - O valor dos serviços estimado acima, somente será devido quando houver o ingresso dos 

créditos tributários nos cofres públicos, podendo variar para mais ou para menos, de acordo com o 

proveito económico efetivamente obtido pelo CONTRATANTE, cujas eventuais variações serão 

formalizadas por meio de aditivos, como exige a lei. 

§ r - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, remuneração de mão de obra, encargos 

fiscais, previdenciários e trabalhistas, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou 

indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato à conta do Orçamento Geral: 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 203— SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

— PROJJATIVIDADE 2.020 — MANUTENÇÃO Do SETOR DE TRIBUTOS — ELEMENTO 

DESPESAS: 3190.39.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA. 

CLÁUSULA QUINTA — DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal ft° 8.666/93, 

este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I - pela inadimplencia de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo; 

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem io 	lente o prosseguimento de sua 

execução. 
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Parágrafo único - As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de 

Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o 

assunto assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento. 

CLAUSULA SEXTA — DA FORÇA MAIOR 

Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir, total 

ou parcialmente, as suas obrigações, devera comunicar o fato imediatamente â fiscalização, ainda 

que verbalmente, ratificando por escrito. 

§ 1°  - Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem 

os seus efeitos, podendo qualquer das partes proporem o destrato ficando o CONTRATANTE 

obrigado ao pagamento da importância correspondente ao valor dos serviços já executados. 

g 2°  - O CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrente 

de força maior. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS PENALIDADES 

A inexecução, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sujeitarâ a parte 

infratora as sanções previstas na Lei n.° 8.666/93, garantindo a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo. 

§ 10 - Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato para 

a parte que deixar de cumprir o contrato ou dar motivo â sua rescisão revertendo o valor da 

multa em favor da parte prejudicada. 

§ 2°  - Pagará igualmente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato a parte que 

proceder o seu cancelamento, sem justo motivo, estando a menos de 10 (dez) dias da data 

acordada para a realização do evento. 

CLAUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA 

O presente contrato entrará em vigor partir da data de sua assiywr e encerrará em 31/12/2018, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas em lei. 
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1 - A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pelo Secretário de Finanças e 

Planejamento, Sr° Gilmar Gomes Silva, Decreto 002/2017, denominado doravante GESTOR do 

contrato o qual em conjunto ou individualmente, devera adotar todas as medidas necessárias à 

supervisão e execução do Contrato. 

§ 1°. Caberá ao gestor de contrato o acompanhamento do cumprimento das obrigações por parte do 

CONTRATADO. 

§ 2°. No desempenho de suas atividades ê assegurado ao Órgão fiscalizador o direito de verificar a 

perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições. 

§ 3°. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a 

lei e as disposições do presente Contrato. 

9.2 - O Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo 

com o Contrato. 

9.3 - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pelo CONTRATADO, sem Ónus para o CONTRATANTE 

CLAUSULA DÉCIMA - INCIDENCIAS FISCAIS 

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente Contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva 

responsabilidade do Contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICIDADE 

O CONTRATANTE providenciara a(s) publicação(óes) resumida(s) do contrato, bem como de 

termo(s) aditivo(s), se for o caso, e outras determinadas em lei, 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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12.1 - O presente TERMO foi celebrado em conformidade com o Processo de lnexigibilidade de 

Licitação n.° 066/2018, nos termos do artigo 25 da Lei Federal n°8.666/93. 

12.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste 

Contrato, quando necessario por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os 

limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA; 

12.3 - Este contrato é regido pela Lei n°. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos. 

    

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES 

   

  

:"2.2~1~1141. 

 

    

A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 

execução dos serviços contratados e mão-de-obra necessária à boa e perfeita execução dos 

mesmos. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus prepostos ou 

subordinados, substituindo de imediato aqueles que forem julgados inconvenientes. 

§1° A CONTRATANTE não responderá por quaisquer Ônus ou obrigações vinculadas â legislação 

tributaria, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente Contrato, 

cujo cumprimento e responsabilidades caberão exclusivamente a CONTRATADA; 

§2° A CONTRATANTE não respondera por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculadas à execução do presente CONTRATO, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA 

§1.° A inexecução total ou parcial do Contrato, constitui motivo de rescisão unilateral do ajuste, 

bem assim o cometimento das demais hipóteses previstas no art.78 da lei n.° 8.666/93, e alterações 

posteriores. 

§ 2.° As multas contratuais serão descontadas dos pag entos a que fizer jus a CONTRATADA, 

podendo ser cobrada judicialmente se necessário. 
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VALDEMAR LACE • DA SILVA FILHO 

P/ REFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

C NTRATANTE 

VENICI 

CPF. N°01 

ULPHO MAI A f(H_ES NETO 

1268049239, SSP/BA 2.215-26, RG 

§ 3.0  Fica expressamente proibido a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, 

dos serviços, salvo motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que a exclusivo juizo 

da CONTRATANTE, esta possa aceitar quaisquer das situações acima, o que se formalizará por 

escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO "SWEEIME-Mlu, 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes CONTRATANTES, diante das 

testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor. 

Malhada, Bahia, 1° de Novembro de 2018. 

OAB/BA n.° 36.117 

P/ MAGALHÃES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CNPJ/MF sob N.° 29.200.514/0001-72 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

19/5.r0L- 

CPF:  (Did123-11 46  93-5 -4to 
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