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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20210182 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04100001/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de 

MAGALHÃES BARATA/PA, neste ato denominado CONTRATANTE através 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA com sede na Rua 

Lauro Sodré, s/n, Centro, Magalhães Barata, Pará - CEP: 68.722-00, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o nº 05.171.947/0001-89, representado pela Sra 

MARLENE DA SILVA BORGES, Prefeita Municipal de Magalhães Barata, 

portador do CPF nº 128.295.442-34 e RG nº 1547236 domiciliado na TV. D. 

Botelho, s/n, Bairro Centro, CEP nº 68.722-000, nesta cidade, e do outro 

lado o Gustavo de Cássio Cordoval Carvalho, inscrito na OAB/PA sob o 

nº 22.643, CPF nº 084.861.102-15, Através do escritório Gustavo Cordoval 

Sociedade Individual de Advocacia, Inscrito no CNPJ nº 33.788.758/0001-

95, com escritório estabelecido na Cidade de Belém/PA, situada na 

Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, nº 3110, Bairro Cremação, CEP 

66063-560, tem justo e contratado o seguinte:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

1.1.  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 

BARATA/PA. 

1.2.  O CONTRATADO obriga-se em face do presente instrumento, a 

prestar serviços profissionais: 

I. Análise e acompanhamento de procedimentos licitatórios e 

contratos administrativos, convênios, Termo de Cooperação 

Técnica, dentre outros, de forma auxiliar a Procuradoria 

Municipal para emissão de parecer; 

II. Ações pedagógicas, com treinamentos, palestras, oficinas, 

orientações, consultas, pareceres quando solicitado, 

elaboração de minuta de documentos como cartilhas, 

editais, termo de referência, contratos administrativos, 

convênios e outros ajustes; 
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III. Acompanhamento da fase interna da licitação; 

IV. Acompanhamento da condução da Sessão Pública; 

V. Acompanhamento da Execução dos Contratos; 

VI. Suporte técnicos aos profissionais da área de licitações e 

contratos da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, no 

acompanhamento de contratos, licitações, projetos, 

estudos de viabilidades de forma e orientações, para melhor 

atendimento do interesse público 

VII. Assessoria à Comissão Permanente de Licitação e Pregão e 

demais órgãos, do Município de Magalhães Barata/PA. 

VIII. Orientação nos trâmites da fase interna e externa dos 

processos administrativos, atendendo as exigências previstas 

em atos normativos; 

IX. Orientação e controle na aplicação dos dispositivos legais 

vigentes, em atos administrativos e documentos correlatos, 

elaborados pela Comissão de Licitação e Pregão, 

apresentados de forma analítica e sintética; 

X. Assessoramento e orientação à Comissão de Licitação e 

Pregão, na formalização de Processos Administrativos 

vinculados às Licitações Públicas, tais como: Processos de 

Inexigibilidade e Dispensa de Licitação; elaboração de 

minutas de Editais e Contratos; Termos de Referência; 

Justificativas e Aditivos de Contratos; 

XI. Análise dos Atos Administrativos na Elaboração dos 

Processos Licitatórios, Contratos Administrativos e seus 

aditamentos; 

XII. Consultoria e orientações técnicas objetivas, visando sanar 

as dúvidas, os problemas e a situações práticas por escrito 
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expostas, em atos administrativos direcionados à Comissão 

de Licitação e Pregão. 

XIII. Incluem-se também no objeto da prestação desse serviço, 

a análise de editais, elaboração de minutas de editais e 

termos de contratos, atas, relatórios, impugnações, recursos, 

ou quaisquer outros documentos administrativos que 

envolvem o tema, objeto desta proposta. 

XIV. Orientação nos trâmites da fase interna e externa dos 

processos administrativos, atendendo às exigências previstas 

em atos normativos; 

XV. Orientar no acompanhamento das inspeções feitas pelos 

órgãos de controle externo; 

XVI. Orientar na formalização de justificativas, defesas e recursos 

de reconsideração e de revisão junto aos órgãos de 

controle externo no que for pertinente a licitações e 

contratos do município; 

XVII. Orientações junto à Prefeitura Municipal referente a Assuntos 

Jurídicos sobre diversos assuntos concernentes aos trabalhos 

rotineiros de controles administrativos, tais como forma de 

contratação, legalidade; 

XVIII. Emitir pareceres jurídicos e respostas de possíveis 

impugnações de editais e ou recursos de processos 

licitatórios, sempre que solicitado; 

XIX. Demais serviços de contingência.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

2.1. O valor global dos serviços será de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 

divididos em 06 parcelas de R$ 12.000,00 (doze mil reais) brutos, pagos 

mensalmente até o dia 20 (dez) de cada mês, através de credito em Conta 

Corrente em nome da Contratada. 
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2.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos de qualquer natureza, estão 

excluídos dos preços dos serviços objeto do presente contrato. 

 

2.3. Não haverá reajuste dos preços propostos, salvo motivo superveniente e 

devidamente justificado e expressamente aceito pela  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO. 

 

3.1. O prazo do presente contrato é de 06 (seis) meses, a contar do dia da 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período conforme 

entendimento entre as partes, mediante termo aditivo, nos termos da Le i nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1. Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão 

na Atividade:  

 

EXERCICIO 2021 
Fonte do Recurso: 10010000 

Classificação Institucional: 0310 Secretaria Municipal de Administração 

Funcional Programática: 04 122 0032 2.009 Manut.da Secretaria de Administracão 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA -LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Os serviços pactuados na cláusula primeira deste instrumento serão 

prestados no município de Magalhães Barata e no escritório da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES 

 

Cabe a CONTRATANTE a fiscalização da perfeita execução do objeto do 

presente instrumento pela CONTRATADA, podendo a primeira tomar todas as 

providências de rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas 

do contrato.  

 

6.1. DAS OBRIGAÇÕES DO ADVOGADO 

 

6.1.1. Prestar os serviços objeto do presente contrato, nas condições 

pactuadas. 

6.1.2. Comparecer à sede do Município de Magalhães Barata, sempre que 

convocado pela CONTRATANTE com antecedência de 48 (quarenta e oito) 
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horas. 

6.1.3. Apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

parecer escrito acerca das matérias levadas a sua apreciação. 

6.1.4. Atuar com ética e disciplina em defesa dos interesses da CONTRATANTE, 

nos termos da Lei nº 8.906/94. 

 

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.2.1. Fornecer ao ADVOGADO todos os elementos que se fizerem necessários 

à compreensão das condições contratuais, colaborando com este quando 

solicitada, no seu estudo e interpretação. 

6.2.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas 

nas Cláusulas Segunda, deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

7.1. Qualquer das partes poderá dar por rescindido o presente contrato, 

observadas as formalidades do art. 79, da Lei nº 8.666, de 21de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO 

 

8.1. Poderá este contrato ser objeto de alteração, quando for de interesse 

das partes, observadas formalidades legais e mediante a assinatura de Termo 

Aditivo, conforme prevê a legislação regente da matéria. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO  

 

9.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas 

ou pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, o ADVOGADO poderá 

sofrer as seguintes penalidades: 

a) Advertência 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO, pela má 

realização dos serviços ou ocorrer qualquer anormalidade prejudicial aos 

interesses da Prefeitura; 

c) Suspensão de participar em concorrência neste órgão, bem como 

impedimento de contratar com a Administração Pública, por razão não 

superior a 02 (dois) anos, contados da data da sanção, garantindo-se, 

contudo, ampla defesa ao interessado, no prazo legal, bem como 

declaração de inidoneidade nos casos de falta maior, a critério do 

convencimento da Administração. 

9.2. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, como se neste instrumento transcritas 

fossem. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO 

 

10.1. O presente Contrato será publicado na forma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 - Conforme artigo 67, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

posteriores alterações, a contratada será objeto de acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATADA, na 

qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições específicas, 

especialmente, designado para tal fim.   

 

11.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui 

nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, 

por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

12.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência de processo 

administrativo nº 04100002/2021, inexigibilidade de licitação 004/2021, 

regendo-se pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, art. 25, 

inciso II, c/c o art. 13, inciso III, ficando eleito o Foro da Comarca de 

Magalhães Barata para dirimir as questões que vierem a surgir. Por acharem 

justos e contratados, as partes declaram conhecer perfeitamente as 

condições do presente instrumento, que passam a assinar em 02 (duas) vias 

de igual teor, sendo assinada na presença de duas testemunhas. 

 

Magalhães Barata - PA, 13 de outubro de 2021 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

CNPJ (MF) sob o nº 05.171.947/0001-89 

CONTRATANTE 

 

 

 

GUSTAVO CORDOVAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CNPJ nº 33.788.758/0001-95 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

1.________________________________     2.________________________________ 

CPF                                                          CPF 
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