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CONTRATO Nº 192/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA 

 

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO NORDESTE 

RIOGRANDENSE - CIRENOR, Consórcio Público, constituído na forma de Associação 

Pública, com personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica, integrante da 

administração indireta de todos os entes da Federação consorciados, com fundamento legal no 

artigo 41, inc. IV, da Lei Federal no 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), inscrito no CNPJ sob o 

nº 15.344.304/0001-43, com sede na Rua 14 de julho, 458, Centro, no Município de Sananduva, 

Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Presidente, Sr. ULISSES CECCHIN, 

brasileiro, casado, Técnico Agrícola, Prefeito Municipal de Ibiaçá, residente na Rua do Comércio 

nº 07 em Ibiaçá/RS, CEP 99940-000, RG 1022407173 e CPF/MF nº373.815.550-34, expedida pela 

SJS/RS. 

 

CONTRATADA: CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA ADVOCACIA, sociedade de 

advogados regularmente registrada na OAB/RS sob o nº 03.746 e inscrita no CNPJ sob n° 

11.157.477/0001-00, com sede na Rua Mostardeiro, n.º 366, sala 501, Bairro Moinhos de Vento, 

Porto Alegre/RS, CEP 90.430-001, telefone n.º (51) 3224.3211 e 2117.1876, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador, CLEBER 

DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA, OAB/RS 56.211. 

 

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas, doravante denominadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, com amparo no art. 25, II e seu § 1º, c/c art. 13, III, ambos 

da Lei Federal n.º 8.666/93 (inexigibilidade de licitação por notória especialização técnica), 

celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA nos termos discriminados 

nas cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados 

em consultoria jurídico-tributária para consórcios públicos com vistas à propositura e 
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acompanhamento em todas as instâncias perante a Justiça Federal, até o seu trânsito em julgado, 

de dois procedimentos judiciais, objetivando:  

a) Exclusão de verbas indenizatórias da Base de cálculo da cota 

patronal e repetição de indébito dos valores pagos pelo consórcio CIRENOR a tal 

título nos últimos 5 (cinco) anos; e 

b) Obtenção de imunidade tributária e repetição de indébito dos 

valores pagos pelo consórcio CIRENOR a título de contribuições sociais (cota 

patronal inss, sat/rat e pasep) dos últimos 5 (cinco) anos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato vincula-se às determinações da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e alterações, com amparo no art. 25, II e seu § 1º, c/c art. 13, III, ambos da Lei Federal n.º 

8.666/93 (inexigibilidade de licitação por notória especialização técnica), ficando vinculado ao 

Processo de Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n.º 002/2022. 

 

CLÁUSULA TECEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1 – A vigência do presente instrumento iniciará no ato de assinatura deste instrumento 

e terminará na data do último trânsito em julgado dos dois mandados de segurança objetos deste 

contrato em caso de improcedência ou na data da quitação do pagamento dos honorários avençados 

nos demais casos, limitado prazo máximo estipulado pela Lei 8.666/93. 

3.2 – O presente acordo poderá ser rescindindo por qualquer das partes, sem incidência 

de multa, desde que a parte interessada comunique sua intenção de rescisão, por escrito, a outra, 

em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. 

3.3. – No caso de superveniência de rescisão contratual sem observância do prazo 

estipulado no parágrafo acima, a multa devida pela parte faltosa será de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a ser paga em até 10 (dez) dias a contar da data de rescisão de contratual. 

3.4 – Em caso de rescisão unilateral imotivada requerida pelo CONTRATANTE, após 

sentença procedente ou parcialmente procedente, a CONTRATADA fará jus a honorários 

contratuais e sucumbenciais, se houver, proporcionais ao trabalho realizado até a data da rescisão 

levada a efeito. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO 
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4.1. A verba honorária para prestação dos serviços, exigível apenas em caso de sucesso 

dos procedimentos judiciais a serem propostos pela CONTRATADA, será de 20% (vinte por 

cento) ao final, calculada sobre o benefício econômico gerado à CONTRATANTE relativo aos 

meses retroativos ao trânsito em julgado acrescido dos 24 meses vindouros no caso da 

imunidade tributária. 

4.1.1. O pagamento da verba honorária relativa ao período retroativo ao trânsito em 

julgado acontecerá em até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento, pelo 

CONTRATANTE, da restituição dos valores atualizados a ser procedida pela União em razão do 

trânsito em julgado da procedência de cada um dos mandados de segurança propostos pela 

CONTRATADA. 

4.1.2. O pagamento da verba honorária dos 24 meses subsequentes ao trânsito em 

julgado, no caso do mandado de segurança de imunidade tributária, será feito a cada dia 5 do mês, 

mediante apresentação de nota fiscal da CONTRATADA, tendo por base de cálculo o valor da 

última cota patronal e SAT/RAT, atualizada pela SELIC, pagos pelo CONTRATANTE. 

4.2. Referidos honorários deverão ser depositados na conta n.º 0629884809, agência 

0100, do Banco Banrisul (041) de titularidade da CONTRATADA. 

4.3. Ocorrendo atraso no pagamento dos valores devidos a título de reembolso, incidirá 

multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês e correção monetária pela variação do IGP-M calculada a partir do inadimplemento da 

obrigação. 

4.4. A utilização de uma determinada oportunidade, que venha a ser apresentada pela 

CONTRATADA e não utilizada pelo CONTRATANTE, ensejará o pagamento de honorários na 

forma pactuada apenas quando de sua utilização pela CONTRATANTE, ressalvado eventual valor 

não aproveitado em decorrência da consumação da prescrição do referido crédito tributário em 

razão de inércia do CONTRATANTE na adoção dos procedimentos de realização do crédito 

identificado e quantificado pela CONTRATADA, sobre o qual incidirão os honorários estipulados 

neste instrumento. 

4.5. O valor dos honorários avençados no presente instrumento não inclui quaisquer 

despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação de profissional(is) da CONTRATADA 

envolvido(s) na implementação do objeto do presente instrumento, sendo responsabilidade do 

CONTRATANTE o custeio das referidas despesas, bem como o agenciamento de reservas de 

hospedagem e transporte aéreo e terrestre com antecedência de, no mínimo 05 (cinco) dias úteis 

antes da viagem. 
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4.6. Quaisquer valores despendidos pela CONTRATADA relativos a despesas de 

deslocamento, hospedagem e alimentação de profissional(is) da CONTRATADA envolvido(s) na 

implementação do objeto do presente instrumento, deverão ser reembolsados pelo 

CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias após a apresentação de relatório com os devidos 

comprovantes de pagamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE se obriga a: 

5.1 - realizar o pagamento do serviço prestado pela CONTRATADA nas condições 

estabelecidas neste instrumento; 

5.2 – envidar esforços no sentido de viabilizar o fornecimento, no menor prazo possível, 

de todas as informações que a CONTRATADA eventualmente solicitar e que tenham pertinência 

com a presente contratação, bem como a execução das tarefas solicitadas para fins de fiel 

cumprimento do objeto deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

6.1 - atender a todas as solicitações do CONTRATANTE que guardarem pertinência 

direta com o objeto do presente instrumento; 

6.2 - atender fielmente as especificações e prazos constantes neste instrumento; 

6.3 - manter sigilo sobre as informações confidenciais a que tiver acesso durante a 

realização dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

Pelo atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste contrato sujeita-se a 

CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8666/93, conforme abaixo: 

7.1 – advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou descumprimento dos prazos 

fixados para o atendimento das solicitações da CONTRATANTE ou serviços previstos no 

contrato; 

7.2 – multa no valor correspondente a até 2,5% do valor a ser ressarcido; 

7.3 – proibição de participar em licitações promovidas pela CONTRATANTE, e de com 

a mesmo contratar, pelo prazo de até 01 (um) ano; 

7.4 – declaração pública de inidoneidade para licitar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, ou até que se reabilite. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA ELEIÇÃO DE FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Sananduva/RS para dirimirem 

qualquer litígio decorrente da execução do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O preço global da consultoria tributária a ser prestada refere-se apenas as atividades 

definidas no objeto deste instrumento, não estando incluídos eventuais serviços complementares 

os quais poderão ser contratados mediante aditamento contratual. 

9.2. O CONTRATANTE assume o compromisso de confidencialidade quanto aos 

serviços prestados pela CONTRATADA, utilizando-os única e exclusivamente em seu benefício, 

vedada a transmissão de quaisquer informações prestadas pela CONTRATADA ou documentos 

recebidos da CONTRATADA a terceiros, sob pena de responsabilidade civil pelos danos 

eventualmente causados à CONTRATADA. 

 

E por estarem justas e acordadas, as partes contratantes firmam o presente acordo em 

duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a fim de que o mesmo surta seus 

legais e jurídicos efeitos. 

 

Sananduva/RS, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

ULISSES CECCHIN 

Presidente do CIRENOR 

Contratante 

 CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA 

ADVOCACIA 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome: KARINE BÁRBARA PALOSCHI 

CPF: 025.104.740-73 

 Nome: LENARA BASSOLI SEGATTO 

CPF: 030.238.530-45 

 


