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CONTRATO Nº 087/2016 
 
                                              CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA 

TRIBUTÁRIA DE NATUREZA CONTENCIOSA, QUE ENTRE SI  CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CARUARU, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA 
E O ADVOGADO ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 063/2016 - INEXIGIBILIDADE Nº. 
001/2016. 

 
Aos dezesseis  dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, o MUNICÍPIO DE CARUARU, pessoa 
jurídica de direito público interno, sediado na Praça Senador Teotônio Vilela, s/n, Centro, Caruaru-PE, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº. 10.091.536/0001-13, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato contratual 
representado por seu atual Prefeito, Sr. José Queiroz de Lima, brasileiro, casado, advogado, residente e 
domiciliado na Avenida Agamenon Magalhães nº. 1120 - Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru – PE inscrito no 
CPF/MF sob nº. 003.936.734-72, através da SECRETARIA DA FAZENDA representada pelo Secretário, Sr. 
Emerson Araújo da Costa Pereira, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Adélia Emília 
Florêncio, 315 - Universitário - Caruaru - PE, inscrito no CPF/MF sob nº. 007.947.794-17, e o advogado 
ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PE sob nº. 18.558, 
residente e domiciliado na cidade do Recife (PE) com endereço profissional na Avenida República do Líbano nº. 
251 - Rio Mar Trade Center – Torre 2, conjunto n°. 2202 - CEP n° 51.110-160 - Bairro do Pina - Recife - PE 
inscrito no CIC/MF sob nº. 021.062.064-10 doravante denominado CONTRATADO, pactuam o presente 
contrato, cuja celebração é decorrente do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 063/2016 – 
Inexigibilidade nº. 001/2016 doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993, e modificações subsequentes; pelos termos da proposta ofertada, parte integrante deste 
contrato; pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a execução de serviços 
singulares de assessoria jurídica especializada na área tributária, para atuação em ações judiciais 
específicas de natureza contenciosa. 
 
Parágrafo Primeiro - As ações a serem ajuizadas são as seguintes: 
 

1) Propositura de demanda contra a UNIÃO FEDERAL, visando obter ressarcimento financeiro para o 
Município, na Justiça Federal, consistente na recuperação dos créditos oriundos do não repasse de valores 
devidos decorrentes da subestimação do Valor Mínimo Nacional por Aluno da época do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de acordo com o art. 6º da Lei nº 
9.424/96, devidamente corrigidos. 

2) Propositura de demanda contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, objetivando a exclusão da base de 
cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da iluminação pública e prédios públicos, os valores da 
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, todos os 
demais encargos, bem como a cobrança da diferença devida até a data da regularização das faturas, inclusive a 
retroativa ao protocolo da ação judicial, devidamente corrigida. 

 
3) Propositura de demanda contra a UNIÃO FEDERAL, visando obter ressarcimento financeiro para o 

Município, na Justiça Federal, por meio de decisão que reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 1°-A da Lei 
Federal n° 10.336/2001, garanta o repasse da quota do Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – 
CIDE, incidente sobre a importação e comercialização de petróleo, gás natural, álcool e seus derivados, sem o 
abatimento da parcela da Desvinculação de Receitas da União – DRU, bem como a cobrança da diferença 
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devida até a data da regularização dos repasses, inclusive a retroativa ao protocolo da ação judicial, 
devidamente corrigidos. 

 
4) Propositura de demanda contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, objetivando que a base de cálculo 

do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da iluminação pública e prédios públicos não seja sobre a 
reserva de demanda contratada, mas apenas sobre a demanda de potência efetivamente utilizada no período de 
faturamento, como tal considerada a demanda consumida, bem como a cobrança da diferença devida até a data 
da regularização das faturas, inclusive a retroativa ao protocolo da ação judicial, devidamente corrigida. 
 
Parágrafo Segundo – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte, sem o consentimento prévio e expresso do contratante. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO – Este contrato terá vigência enquanto tramitarem as ações judiciais 
descritas na Cláusula Primeira, mantendo-se neste período as mesmas condições de responsabilidade e 
direitos do CONTRATADO até a conclusão da execução/cumprimento de sentença e pagamento dos precatórios 
decorrentes dos processos vinculados ao objeto contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO, em condição ad exitum e após a conclusão da execução/cumprimento de sentença e efetivo 
pagamento da condenação, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do total dos créditos recuperados 
através dos processos judiciais objeto deste contrato. 

 
Parágrafo Primeiro - O pagamento dos honorários contratuais ao CONTRATADO, no caso das demandas 
judiciais previstas na Cláusula Primeira, somente ocorrerá com o êxito definitivo, ou seja, após a conclusão do 
processo de execução/cumprimento de sentença e efetivo benefício financeiro, comprovando-se a 
quitação do precatório pela União Federal e Estado de Pernambuco. 
 
Parágrafo Segundo - No caso das demandas judiciais contra a UNIÃO FEDERAL e ESTADO DE 
PERNAMBUCO, descritas na Cláusula Primeira, o pagamento dos honorários contratuais devidos ao 
CONTRATADO, terá como base de cálculo, o montante de créditos totais do CONTRATANTE recuperados, 
fixados em caráter definitivo na fase de cumprimento de sentença /execução. 
 
Parágrafo Terceiro - O pagamento dos honorários contratuais ao CONTRATADO, deverá ser feito 
integralmente, no prazo de até 15 (quinze) dias após a liberação do precatório em favor do CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Quarto - Para execução do pagamento ao CONTRATADO deverá constar da nota fiscal/recibo 
correspondente, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
Parágrafo Quinto - O contratante pagará os honorários contratuais através de crédito em conta corrente, por 
meio de Transferência Bancária Eletrônica – TED, com base nos dados informados pelo CONTRATADO. 
 
Parágrafo Sexto – Havendo equívoco nos dados bancários informados pelo CONTRATADO, o pagamento será 
suspenso, até que ocorra a devida correção. 
 
Parágrafo Sétimo - Os pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE não isentam o CONTRATADO de suas 
obrigações e responsabilidades assumidas. 
 
Parágrafo Oitavo - Fica facultado ao CONTRATADO, anexando cópia do presente instrumento, na fase de 
execução/cumprimento de sentença, requerer ao Juiz de Direito responsável, a retenção do valor 
correspondente ao percentual mencionado no Caput desta cláusula, para pagamento em separado dos 
honorários contratuais, nos próprios autos do processo judicial, conforme disposição contida no artigo 22, § 4º da 
Lei Federal nº 8.906/94. 
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 CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos alocados para a realização do objeto 
deste contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária: 49000 – Secretaria da Fazenda Municipal - 
49001 – Secretaria da Fazenda Municipal - 4.122.420.2512 - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda - 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  - São encargos do CONTRATADO: 
 

a) Elaborar todas as peças e recursos nos processos principais e incidentes, bem como fazer o 
acompanhamento integral, inclusive em Brasília/DF, sede dos Tribunais Superiores; 

b) Arcar com todos os custos para o acompanhamento integral, inclusive passagens aéreas, alimentação, 
hospedagem e honorários dos assistentes técnicos do CONTRATANTE, nos casos onde houver a 
realização de prova pericial;  

c) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste contrato; 
 

d) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 
 

e) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
independente de solicitação. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - São encargos do CONTRATANTE: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços solicitados; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO com 

relação ao objeto deste contrato; 
c) Efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES - As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste 
contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº 8.666/93, formalizadas previamente através 
de Termo Aditivo, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE - O regime jurídico que rege este acordo 
confere à CONTRATANTE as prerrogativas constantes dos artigos 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais 
são reconhecidas pelo CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem 
prejuízo do disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 
 

I - Pelo CONTRATANTE:  
 
a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos 

termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta ao CONTRATADO, por tratar-se 
de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente 
Federativo. 

 
II - Por ambas as partes:  
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a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, tornando absolutamente 
inviável a execução do Contrato. 

    
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - A inexecução total ou parcial, ou o atraso injustificado no 
cumprimento do objeto do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, acarretará a 
aplicação das seguintes cominações, que poderão ser aplicadas cumulativamente ou não: 
 
I – Advertência; 
 
II – multas, nas seguintes situações: 
 
a) Pelo não cumprimento dos prazos fixados neste contrato, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação 
contratual: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 
cento) do valor do contrato. 
 
b) Rescisão contratual motivada pelo contratado: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independente 
das penalidades previstas em lei. 

 
III – Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Caruaru, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

  
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o contratante, pelos prejuízos ocasionados e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
Parágrafo Primeiro - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo 
das perdas e danos cabíveis. 
 
Parágrafo Segundo - A (s) importância (s) relativa (s) às multas; poderão ser descontadas dos pagamentos 
devidos ao contratado.  
 
Parágrafo Terceiro - O valor pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso será devolvido. 
 
Parágrafo Quarto – O contratante poderá descontar, dos pagamentos porventura devidos ao contratado as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Divida Ativa do Município, ou por 
qualquer outra forma prevista em Lei. 
 
 Parágrafo Quinto - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá 
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas neste contrato. 
 
Parágrafo Sexto - O valor da multa deverá ser recolhido à Tesouraria da Secretaria da Fazenda, no prazo de 03 
(três) dias, a contar da data da notificação da penalidade. 
 
Parágrafo Sétimo - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE - Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 
8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, ocorrendo à 
conta da CONTRATANTE a respectiva despesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Nos termos do § 3º do Art. 55 
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade da 
CONTRATANTE comunicarão aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da 
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

 O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a 
CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes.  

 
 O CONTRATADO deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 

apresentada no processo administrativo.  
 
              Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei n° 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Caruaru/PE, como 
competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato. 

 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um 

só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam. 
 

Caruaru/PE, 16 de dezembro de 2016. 
 

 
MUNICÍPIO DE CARUARU  
JOSÉ QUEIROZ DE LIMA 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
CONTRATANTE 

 
 

ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO  
OAB/PE N° 18.558 

CONTRATADO 
 
 

SECRETARIA DA FAZENDA 
Emerson Araújo da Costa Pereira 

Secretário  
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ________________________________________  2. _________________________________________ 
CPF/MF nº         CPF/MF nº. 

 


