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CONTRATO ADMINISTRATIVO 1201001/2021-IN-CMCP 

INEXIGIBILIDADE 6/0401001/2021-IN-CMCP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0401001/2021 – CPL-CMCP 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CON-
CÓRDIA DO PARÁ E BORGES & MOURA AD-
VOGADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 
FAVOR DA MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, COMO 
ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 14.145.817/0001-62, com sede Avenida 

Marechal Deodoro da Fonseca, nº 225, Centro, Cidade de Concórdia do Pará, CEP 68.685-000, neste ato 

representado por seu Presidente Sr BRUNO PASTANA FEIO, CPF: 744.839.782-68, denominado simples-

mente CONTRATANTE, e de outro lado BORGES & MOURA ADVOGADOS inscrito sob o CNPJ: 

20.801.477/0001-83, situado na RUA DO LIVRAMENTO, Nº 150, SALA 001, CENTRO,CEP 68.675-000, 

MÃE DO RIO – PARÁ, representada por GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES, brasileiro, advogado, RG 

nº 16.502-OAB/PA, CPF nº 889.454.132-00, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm 

justos e acordados o presente Contrato Administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DA MESA 

DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CON-CÓRDIA DO PARÁ, nos termos do processo de inexigibi-

lidade nº 6/0401001/2021-IN-CMCP, mediante as cláusulas e condições abaixo indicadas que se obrigam a 

cumprir e observar fielmente: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1. O Objeto consiste em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CONCÓRDIA DO PARÁ, decorrente de processo de inexigibilidade 6/0401001/2021-IN-CMCP. 

 

CLÁUSULA II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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2.1. O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64, 

bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00 e pago pela contratante a 

contratada conforme a previsão de dotação orçamentária e disponibilidade de recurso de acordo com a 

disponibilidade originária na seguinte dotação: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 – CÂMARA MUNICIPAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 

CLÁUSULA III – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 

3.4. A CONTRATADA prestará dos seguintes serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para a Câmara 

Municipal de Concórdia do Pará: 

a) Consultoria jurídica na elaboração das Prestações de Contas;  

b) Consultoria em processos licitatórios;  

c) Assessoria jurídica no atendimento do controle externo;  

d) Auxílio na Elaboração de projetos de lei;  

e) Consultoria jurídica na área de pessoal; 

f) Responder consultas e apresentar propostas de soluções a questionamentos e conflitos dentro da área 

de atuação;  

g) Elaboração e acompanhamento de calendário de obrigações desta Casa de Leis;  

h) Atualização do CONTRATANTE quanto às constantes modificações legislativas e seus reflexos na 

administração municipal.  

i) Postulação Administrativa na área do direito administrativo, abrangendo a ADVOCACIA ADMINIS-

TRATIVA, composta de requerimentos, defesas, recursos, em procedimentos instaurados por órgãos 

públicos ou assemelhados contra a Câmara Municipal de Concórdia do Pará. 

 

CLÁUSULA IV – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, durante a vigência do respectivo Contrato, compromete-se a: 

a). Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo Contrato; 

b) Inscrição na Ordem dos Advogado do Brasil (OAB), com no mínimo 01 (um) ano;  
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c). Possuir experiência de no mínimo 01 (um) ano em Administrativo Público, com comprovação por 

documento expedido pelo órgão público.  

d). Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 

previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 

por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CON-

TRATANTE;  

e). Responsabilizar-se pelo objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por 

todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou 

terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CON-

TRATANTE;  

f) Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão ou incorpo-

ração só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; 

g) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação a-

cerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

h) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do 

objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;  

i) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Con-

trato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver 

conhecimento; 

j) Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os serviços contratados, 

bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária a CONTRATANTE entendimento do 

objeto deste Termo de Referência;  

k) Em caso de não atendimento ao item solicitado acima pela CONTRATANTE, a CONTRATADA de-

ve providenciar a substituição imediata dos profissionais alocados ao serviço contratado;  

l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no ob-

jeto contratual, de acordo com Lei 8.666/93, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, 

mantidas as mesmas condições estipuladas no presente Termo de Referência, sem que caiba à 

CONTRATADA qualquer reclamação;  

m). É facultada a supressão além dos limites acima estabelecidos mediante acordo entre as partes;  

n) Garantir o funcionamento dos equipamentos e componentes fornecidos, responsabilizando-se pela 

manutenção corretiva dos mesmos, durante o período de garantia. 
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CLÁUSULA V – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Termo de Referência e ainda: 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas;  

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execu-

ção dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

d) Pagara à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;  

e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as o-

brigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

f) Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as prees-

tabelecidas no contrato. 

 

CLÁUSULA VI – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Durante a vigência do contrato, a contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial, que será ne-

cessária para esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do trabalho. Po-

derá ser discutida a possibilidade de modificação nos procedimentos metodológicos e/ou na elaboração dos 

serviços contratados, sempre respeitando as legislações específicas da área jurídica.  

6.2. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pela Câmara Municipal de Concór-

dia do Pará, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de 

tudo dará ciência à Administração.  

6.3.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.  

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determi-
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nando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os aponta-

mentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.  

6.5. O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 

degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformi-

dade da prestação do serviço à qualidade exigida.  

6.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas 

a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes.  

 

CLÁUSULA VII - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES 

7.1. Os trabalhos da Assessoria Jurídica a ser contratada, relacionados, supõem atuação presencial na 

sede da Câmara Municipal de Concórdia do Pará e à distância na sede da Empresa, previamente acor-

dado e de acordo com a demanda. 

 

CLÁUSULA VIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta) dias após o 

atesto da Nota Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado. 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações 

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

8.3. Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o fornecimento; 

8.4. Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais quanto à emissão de com-

provação fiscal.  

8.5. O valor de cada parcela mensal será igual ao resultado obtido pela divisão do valor anual contratado 

pelo número de meses do período contratado.  

8.6. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o dispos-

to neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços executados 

em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis da CONTRATANTE notifica-

rão, por escrito, à CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pa-

gamento até que seja sanada a situação.  

8.6. Os valores da(s) NFe(s) / Fatura(s) e/ou Recibos deverão ser os mesmos consignados na Nota de Em-

penho, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, a CONTRATADA 
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terá 5 (cinco) dias úteis após a notificação para realizar a substituição desta(s) NFe(s) / Fatura(s) e/ou Reci-

bos. 

CLÁUSULA IX - MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO  

9.1 De acordo com a Lei 8.666/93, a comunicação ocorrerá entre o servidor designado pela Câmara Muni-

cipal de Concórdia do Pará e o preposto da CONTRATADA, responsável por acompanhar a execução do 

contrato e atuar como interlocutor principal junto à CONTRATANTE.  

9.2. Os meios de comunicação (e-mail, número de telefones) serão utilizados para realização do chamado 

para esclarecer as dúvidas. 

 

CLÁUSULA  X – DO VALOR    

O valor Global da presente avença é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), pagos em 

doze parcelas mensais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) conforme autorizações expedidas pela Adminis-

tração e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos da proposta da CONTRATADA. 

 

CLAÚSULA XI – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS   

11.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas: 

I – Unilateralmente pela CONTRATANTE:  

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos;  

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei;  

II- Por acordo das partes:  

a) Quando necessária a modificação da execução dos serviços, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstância super-

veniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução dos serviços;  

c) Nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão tratados de acordo com a legislação 

vigente e exigirão detida análise econômica para a avaliação de eventual desequilíbrio econômico–

financeiro do contrato.  
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11.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pac-

tuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

CLAÚSULA XII - DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

12.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóte-

ses, devidamente comprovadas, da ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da 

Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  

12.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro pro-

cesso licitatório; 

12.3 O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito 

da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, será apurado em processo apartado, devendo ser 

observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLAÚSULA XIII - DA PRORROGAÇÃO 

13.1. Poderá haver prorrogação do (s) contrato (s) em conformidade com o disposto no art. 57, § 1º, da Lei 

nº 8.666/93. 

   

CLAUSULA – XIV – SANÇÕES APLICÁVEIS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução desses serviços em 

desacordo com o estabelecido no contrato, ou pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Câmara 

Municipal de Concórdia do Pará pode, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorrência, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso na entrega dos itens, por até 10 (dez) di-

as; 

c) para cada dia de atraso na entrega dos itens, esta deverá ser prorrogada por período correspon-

dente, e acrescido ao final do contrato. 
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d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcial de 

serviço ou descumprimento de obrigação contratual;  

e) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total da o-

brigação assumida ou descumprimento de obrigação contratual;  

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administra-

ção, por prazo não superior a dois anos; e  

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdu-

rarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a auto-

ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Câma-

ra Municipal de Concórdia do Pará pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

14.2.A inexecução parcial do serviço é caracterizada quando: 

a) A empresa CONTRATADA exceder o tempo de atendimento máximo aceitável;  

b) A empresa CONTRATADA não executar os serviços contratados seguindo os padrões indicados 

pela Câmara Municipal de Concórdia do Pará neste Termo de Referência; 

14.3.A inexecução total do serviço é caracterizada quando: 

a) A CONTRATADA divulgar a terceiros, sem expressa autorização da Câmara Municipal de Con-

córdia do Pará, as informações que vier a tomar conhecimento por necessidade de execução dos 

serviços ora contratados; 

b) A CONTRATADA não atingir o mínimo aceitável em todos os itens acordados no Acordo de Nível 

de Serviço;  

c) As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 

suspensão temporária para licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE CONCORDIA DO PARÁ e impe-

dimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; descontando-a do 

pagamento a ser efetuado.  

 

CLÁSULA XV – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

15.1. A CONTRATADA é única e exclusivamente responsável perante a CONTRATANTE, pela execução 

dos serviços constantes do objeto deste contrato e pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste 

instrumento, vedada a cessão e subcontratação. 

CLÁSULA XVI - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO 
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16.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início em 12 de janeiro de 2021 en-
cerrando-se em 12 de janeiro de 2022, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, 
tendo início e vencimento em dia de expediente. 
 

16.2. Este CONTRATO será publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, e 

nos veículos oficiais de comunicação de acordo com o preconiza a lei. 

 

CLÁUSULA XVII - DO FORO    

17.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes deste Contrato Administrativo, 

fica declarado competente o foro da Comarca do Município de Concórdia do Pará, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

            E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato Administrativo, na presença de 

duas testemunhas, para que se produzam os seus efeitos legais. 

 
Concórdia do Pará 12 de janeiro de 2021. 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
14.145.817/0001-62 

BRUNO PASTANA FEIO 
CPF: 744.839.782-68 
    CONTRATANTE 

 
 
 

BORGES & MOURA ADVOGADOS 
CNPJ: 20.801.477/0001-83 

CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
1)  NOME:     2) NOME: 

CPF:                                                                      CPF: 
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