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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

 

CONTRATO Nº 002/2021 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, E A EMPRESA: CARLOS 
GODOY SOCIEDADE DE ADVOGADOS INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
CNPJ:20.446.138/0001-26. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA, DENTRO DA ÁREA ESPECIFICA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA, E SECRETARIAS 
(ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE), NO EXERCÍCIO 2021. 

 
 

 
Pelo presente Instrumento Público, Contrato de Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita no CNPJ: 
05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do 
Araguaia – PA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves Conti, brasileiro, casado, motorista, 
portador do RG: 298333 SSP/TO  e CPF:377.205.702-00, residente e domiciliado no Municipio de Santana do 
Araguaia – PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a pessoa Juridica e ,  CARLOS 
GODOY SOCIEDADE DE ADVOGADOS INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ:20.446.138/0001-26, situada na Av. 
Ana Ferreira de carvalho snº Lote 19, Quadra 07 – Park dos buritis – Redenção – PA, CEP: 68.552-750, representada 
neste ato pelo Senhor CARLOS EDUARDO GODOY PERES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-PA sob o 
nº11780-A e CPF: 633.946.182-49, residente e domiciliado na rua Joao Thomaz da Silva, Lt 17 Q20 Parque do Buritis I 
– Redenção-PA, CEP:68.550-000, daqui por diante denominado simplesmente de CONTRATADO, resolvem de 
comum acordo, firmar o presente contrato, sob as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES E BASE LEGAL 
O presente contrato rege-se em todos os seus aspectos, pelas disposições contidas na Lei Federal n.˚ 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
O contrato decorre do processo de inexigibilidade fundamentado no art. 25, II, da Lei Federal n.˚ 8.666/93 e suas 
alterações por se tratar de contratação de serviços técnicos de natureza singular, com empresa de notória 
especialização, nos moldes e termos contidos no artigo 13, III, do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
A Contratante, neste ato, Contrata os Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria 
Jurídica, dentro da área especifica da administração pública, a serem prestados a Prefeitura Municipal de Santana do 
Araguaia – PA, e secretarias (Assistência Social e Saúde), pelo período de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2021, 
podendo haver prorrogação mediante aditivo, compreendendo as seguintes atividades, nos 
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termos propostos: 
  

 
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 
 
1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a serviços 

jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município na esfera do contencioso, elaborando peças 
jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se ações de 
improbidade administrativa e representações criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro 
de inadimplentes dos Governos Estadual e Federal, sempre que solicitado pelo Procurador Geral e/ou 
pelo Chefe do Executivo, atuando perante o Poder Judiciário na esfera civil, limitando a atuação ao 
segundo grau de jurisdição, com a confecção do correspondente recurso especial ou extraordinário, 
conforme o caso, assim como na defesa dos interesses desta Administração Municipal junto ao Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de 
Contas da União, órgãos do Poder Judiciário e Legislativo, bem como Autarquias e Fundações no âmbito 
de todos os entes da federação; 

2. Atender as demandas por assessoramento jurídico do Município de Santana do Araguaia - Prefeitura 
Municipal e seus fundos (Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente), como: elaboração de minutas de 
leis, pareceres jurídicos, propor ações e realizar defesas na esfera judicial, bem como, atuar na esfera 
junto à União Federal e o Estado do Pará, na administração direta e indireta; 

3. Assessorar, mediante parecer (Lei de Licitações nº. 8.666/93, Art. 38), o Pregoeiro e a Comissão de 
Licitação do Município de Santana do Araguaia, nos processos licitatórios. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
Para a consecução das atividades do objeto descrito na cláusula terceira, a CONTRATANTE se compromete ao 
seguinte: 
 

a) Operacionalizar as orientações e recomendações técnicas formuladas e/ou expedidas pela Contratada; 
 

b) Colocar, tempestivamente, à disposição da contratada, a documentação necessária ao desempenho do seu 
serviço profissional bem como, de igual modo, atender aos pedidos de informações e material complementar 
quando solicitado; 

 
c) Colocar à disposição da contratada, para o desempenho do seu serviço profissional, pessoal responsável 

e/ou envolvido com a parte burocrática da Prefeitura, sobretudo a assessoria juridica, para que trabalhem em 
sintonia; 

 
d) Proporcionar a contratada e a seus profissionais instalações físicas condignas e material técnico de qualidade 

ao desempenho de seu serviço profissional; 
 

e) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de deslocamentos, viagens e estadias necessárias ao 
cumprimento do objeto deste Contrato. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A Contratada, através de seus profissionais, compromete-se a: 
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a) Executar as atividades do objeto descritas na cláusula terceira, dentro dos padrões e normas geralmente 

aceitas, obedecendo à legislação pertinente e, em especial, aquelas emandas dos órgãos de Controle 
Externo; 

 
b) Compromete-se a manter a equipe Juridica disponível, tendo a frente, de forma singular, o advogado CARLOS 

EDUARDO GODOY PERES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-PA sob o nº11780-A e CPF: 
633.946.182-49. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS HONORÁRIOS – REAJUSTAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 
A contratante pagará pela execução das atividades descritas nesse instrumento, especificamente na cláusula terceira, 
o valor mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo o total de R$300.000,00 (trezentos mil reais), cujo 
valor deverá ser depositado mensalmente no Banco Bradesco – Ag: 620 – Conta Corrente: 297378, Nome: CARLOS 
GODOY SOCIEDADE DE ADVOGADOS INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ou em outra conta formalmente indicada pela 
Contratada, dividida da seguinte maneira: 
 

• Secretaria Municipal de Administração, CNPJ: 05.832.977/0001-99, valor mensal 
de R$13.000,00 (treze mil reais), totalizando o valor de R$156.000,00 (cento e 
cinquenta e seis mil reais). 

• Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 12.835.008/001-57, valor mensal de R$7.000,00 
(sete mil reais), totalizando o valor de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); 

• Fundo Municipal de Assistencia Social, CNPJ: 15.295.113/0001-39, valor mensal 
de R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R$60.000,00 (sessenta mil 
reais); 
 

 
Parágrafo Primeiro – A contratante pagará as despesas com hospedagem, alimentação e combustível para a 
contratada. 
 
Parágrafo Segundo – O aditamento e reajuste do presente contrato será objeto de prévio acordo e entendimento das 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO, VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E RESCISÃO 
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses, iniciando-se em 01 janeiro de 2021 e findando em 31 de 
dezembro de 2021, podendo ser rescindido a qualquer tempo em virtude de causa superveniente, de força maior, 
ordem legal ou por conveniência administrativa. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO VÍNCULO 
Fica expressamente estipulado entre as partes que não há e não haverá qualquer vínculo empregatício, correndo por 
conta do contratado, em decorrência dos seus serviços profissionais, os encargos trabalhistas, previdenciários e 
tributários quando houver. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato a contratante comprometerá recursos alocados em 
dotação própria no seu orçamento vigente, obedecendo a seguinte classificação funcional programática:  
 
Classificação Institucional: 11 – Prefeitura de Santana do Araguaia - Classificação Funcional: 04.122.0037.2-015 – 
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Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - Elemento de despesas 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiro – Pessoa Juridica//. Classificação Institucional: 11 – Prefeitura de Santana do Araguaia - Classificação 
Funcional: 04.122.0017.2-006 – Manutenção da Procuradoria Geral - Elemento de despesas 3.3.90.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica//.Classificação Institucional: 24 – Santana do Araguaia – Fundo Municipal de 
Saúde - Classificação Funcional:  10.301.0037.2-146– Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Elemento de 
despesas 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica.// Classificação Institucional: 25 – Santana 
do Araguaia – Fundo Municipal de Assistencia Social - Classificação Funcional:  08. 122.0137.2-165– Manutenção do 
Fundo Municipal de Assistencia Social - Elemento de despesas 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – 
Pessoa Juridica, conforme Lei Orçamentaria 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Para dirimir questões suscitadas do presente contrato fica eleito o foro da Comarca do Município de Santana do 
Araguaia – PA, como único e exclusivo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
   
 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para que produza os efeitos legais 
devidos. 
 
 
Santana do Araguaia – PA, 15 de Janeiro de 2021.  
 
 
_________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA 
Eduardo Alves Conti 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
__________________________________________________ 
CARLOS GODOY SOCIEDADE DE ADVOGADOS INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
CNPJ:20.446.138/0001-26 
CARLOS EDUARDO GODOY PERES 
CONTRATO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1 - _______________________________________________ 
 
 
 
2 - _______________________________________________ 
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