
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA N°. 
002/2021 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N°.002/2021 – INEXIGIBILIDADE N°. 001/2021 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE 
MINAS/MG E A EMPRESA: MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
NA FORMA ABAIXO:  
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS/MG, inscrita no CNPJ sob n.º. 
03.829.890/0001-37, com sede administrativa na Rua Inácia Maria do Rosário, 210 – Bairro 
Centro, CEP: 35.628-000, Morada Nova de Minas, Estado de Minas Gerais, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente da 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas, Sra. Munique Priscila da Silva e a Empresa:  
MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o 
n°.29.265.117/0001-89,  Rua Oscar Viana, 406, Simão da Cunha, CEP: 35.620-000, Abaeté/MG, 
neste ato representada pelo Dr. Marcos da Costa Resende,  OAB/MG sob o nº 94831, CPF nº 
726.743.776-15, residente e domiciliado à Rua Oscar Viana, 406 Casa, Bairro: Centro, CEP: 
35.620-000, Município de Abaeté, Estado de Minas Gerais, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si, em conformidade com o que foi autorizado no Processo 
Licitatório n°. 002/2021, mediante a Inexigibilidade n°. 001/2021, justo e contratado o 
presente, nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93, com suas posteriores alterações, bem como 
pelas cláusulas e condições seguintes:  
 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:  
 
1.1 - A CONTRATADA patrocinará a Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG,  a 
Prestação de Serviços técnico profissional especializado em assessoria jurídica administrativa 
pública e Assessoria e Consultoria Jurídica ao Gabinete da Presidência, em todas as matérias 
de seu interesse, incluindo pareceres, consultas e orientações jurídicas, e ainda, no patrocínio 
de causa e assessoramento nas areas administrativas constitucionais, incluindo 
acompanhamento e emissao de pareceres em processos licitatórios para o Poder Legislativo 
Municipal, defesa de processos nos Tribunais de Justiça em todas as instâncias e junto ao 
Tribunal de Contas do Estado e da União, se houver, em matérias jurídicas, compreendendo:  
 
- Supervisão, permanente do Plano de Cargos e Salarios, fazendo introduzir as alterações que 
se fizerem necessárias em decorrência da evolução dos Serviços ou do disciplinamento legal; 

- Emissao de pareceres, quando solicitadas pela Presidente da Câmara; 

- Respostas a consultas formuladas, por escrito, verbalmente ou por telefone; 

- Consultoria de aspécto geral (legislação, Lei Orgânica, interpretações e procedimentos, 
Códigos, dentre outros); 

- Representar a Câmara Municipal, quando determinado pela Presidente, junto a Ministérios, 
Secretarias, Órgãos Públicos em geral, empresas Públicas ou privadas; 



- Aspéctos legais de convênios, contratos e outros atos administrativos, emitindo, sempre 
quando solicitado, parecer fundamentado; 

- Patrocínio da defesa dos interesses da Câmara Municipal, em juizo ou fora dele; 

- Acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado, de todo e qualquer assunto que 
envolva os interesses da Câmara Municipal; 

- Representar a Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, apenas quando 
expressamente determinado pela Presidente; 

- Outros Serviços, mediante determinação exclusiva da Presidência da Câmara. 

- A contratada prestará Serviços de advocacia defendendo o Legislativo nas ações em que ele 
porventura, seja réu, e manejando as competentes, acompanhando processos em andamentos, 
respondendo as notificações de autoridades como Ministerio Publico, NACO – Núcleo de 
Apoio Contra o Crime Organizado, CGU - Controladoria Geral da União, Procuradoria Geral da 
República, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dentre outras instituições de cunho 
processual; 

- A contratada acompanhara a Presidente em ações que tenham interesse do Legislativo; 

- Emitirá parecer jurídico sobre Projetos de Lei, e questões cuja interpretação ultrapassa o 
setor competente; 

- Auxiliará a administração na solução de conflítos quer de natureza administrativa ou 
funcional; 

- Caso seja necessário a contratada viajara a Serviços da Contratante, e as despesas só serão 
ressarcidas mediante apresentação de nota fiscal; 

- Assessorar os Vereadores e a Comissão Permanentes na execução de atividades legislativas; 

- Reunir legislação, projetos e propostas de interesse dos Vereadores; 

- Preparar matérias relativas a pronunciamentos e proposições do Vereador; 

- Auxiliar na execução de atividades administrativas dos vereadores; 

- Efetuar o atendimento de pessoas; 

- Informar os Vereadores sobre prazos e providencias das proposições em tramitação na 
Câmara; 

- Promover o apoio as atividades do plenário; 

- Assessorar as comissões técnicas, especiais e permanentes, no que concerne a formalização 
de demandas, requerimentos, proposições e encaminhamentos; 

- Acompanhar o trâmite Legislativo dos projetos de leis, proposições e demandas inerentes 
aos trabalhos das comissões parlamentares; 



- Efetuar o controle e acompanhamento de determinações Legislativos das sessões; 

- Manter, conservar e controlar equipamentos sob sua responsabilidade; 

- Executar outras atividades correlatas ao cargo; 

- Assessoria a Mesa Diretora e as comissões Legislativas permanentes e temporarias, em 
assuntos relacionados ao trabalho Legislativo; 

- Elaboração de pareceres visando oferecer subsídios, para a análise e deliberação das 
comissões em relação a proposições e em questões administrativas; 

- Elaboração de minutas de contratos, editais, pareceres e assessoramento as comissões 
administrativas; 

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
2.1 – A prestação dos serviços será executada na forma presencial na sede da Câmara 
Municipal de Morada Nova de Minas/MG. 
 
2.1.1 – Além da obrigação prevista no item 2.1 os serviços também deverão ser prestados via 
telefone, e-mail e fax.  
 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO:  
 
3.1 – O prazo deste Contrato será a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 
2021.  
 
3.2. – Este contrato poderá ser prorrogado por sucessivos períodos de doze (12) meses, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei no 8.666/93.  
 
4 – CLÁUSULA QUARTA – VALOR DO CONTRATO:  
 
4.1 – Pela execução dos serviços constantes na Cláusula primeira do presente instrumento 
contratual, a Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, pagará a CONTRATADA, 
mensalmente, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir da assinatura do 
referido contrato a 31 de dezembro de 2021, perfazendo um valor global de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). 
 
4.2 – Durante a vigência do contrato o seu valor não sofrerá nenhuma alteração, seja a que 
título for, com exceção nas hipóteses de prorrogação, por acordo entre as partes, conforme 
determina o Art. 65 Inciso II da Lei 8.666/93.  
 
5 – CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO:  
 
5.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante a constatação da prestação dos serviços e após 
a apresentação do Recibo de Pagamento de Autônomo até o dia 05 de cada mês, junto ao 
departamento financeiro da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, sendo que o 
pagamento ocorrerá por meio de depósito em conta bancária a ser fornecida pela contratada.  



 
5.2 – O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada mais especificamente no que se refere à habilitação e qualificação 
exigidas no edital.  
 
5.3 – As despesas a serem realizadas no exercício do ano 2021, correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara 
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria – Ficha n°. 13 
1.00.00 - Recursos Ordinários 
 
6 – CLÁUSULA SEXTA – DESPESAS:  
 
6.1 – A CONTRATADA arcará com as despesas necessárias à execução do objeto contratado.  
 
Parágrafo único – As despesas com deslocamentos, que se fizerem necessários, fora da 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, serão descriminados em relatório, 
acompanhado de comprovantes, e também reembolsadas, mediante prévia autorização da 
CONTRATANTE.  
 
6.2 – Estão computados no preço proposto os tributos incidentes, inclusive o Imposto sobre 
Serviços (ISS) e o Imposto sobre a Renda (IR), bem como os encargos trabalhistas e 
previdenciários eventualmente devidos, em decorrência da execução do serviço, a cargo 
exclusivamente da contratada.  
 
6.3 – Quaisquer outras despesas correrão única e exclusivamente por conta da contratada.  
 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
7.1 – Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
 
a) Encaminhar a Ordem de Serviço à Contratada de acordo com as suas necessidades;  
 
b) Fiscalizar a execução do contrato e a qualidade dos serviços;  
c) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na CLÁUSULA QUINTA deste contrato.  
 
d) Reembolsar a CONTRATADA as despesas previstas na CLÁUSULA SEXTA, devidamente 
comprovadas, atendidos a forma e o prazo estabelecido naquele dispositivo contratual.  
 
8 – CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
8.1 – Constituem obrigações da CONTRATADA:  
 
a) prestar satisfatoriamente os serviços de assessoria e consultoria jurídicas demandados pela 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG;  
 



b) comprovar, para fins de reembolso, as despesas realizadas para a melhor realização dos 
serviços contratados; 
 
c) atuar, quando necessário, na esfera judicial, em primeira instância;  
 
9 – CLÁUSULA NONA – SANÇÕES:  
 
9.1 – Salvo regra específica neste Contrato, em caso de inexecução dos serviços, total ou 
parcial, ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, ficará sujeita as seguintes penalidades:  
 
a) caso ocorram pequenas irregularidades: advertência  
 
b) descumprimento de obrigação contratual: multa de 1% do valor total do contrato;  
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;  
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 
 
e) As multas serão cumulativas com as demais penalidades.  
 
Parágrafo Primeiro – A imposição das penalidades é de competência exclusiva da 
CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA poderá recorrer da decisão que aplicar qualquer das 
penalidades previstas nesta cláusula no prazo de 10 (dez) dias após a ciência de sua aplicação.  
 
10 – CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO:  
 
10.1 – Constituem motivos para rescisão contratual:  
 
a) razões de interesse público; decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar, tal conduta, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado;  
 
b) mudanças na legislação em vigor sobre licitações, impossibilitando a execução do presente 
contrato;  
 
c) descumprimento de qualquer cláusula contratual;  
 
d) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do acordado entre as partes;  
 
e) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para a Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG. 
 



f) A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a ineficiência na realização dos 
serviços ora contratados, ensejarão na rescisão do instrumento com as conseqüências nele 
estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
 
11 – CLÁUSULA ONZE - DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
11.1 – A CONTRATANTE, às suas expensas, promoverá a publicação do resumo do presente 
Contrato em órgão oficial previsto em lei.  
 
12 – CLÁUSULA DOZE - FORO DE ELEIÇÃO:  
 
12.1 – Fica eleito o foro do  município de Morada Nova de Minas/MG, para dirimir todas e 
quaisquer questões deste Contrato. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, a 
tudo presente.  
 

Morada Nova de Minas/MG, 11 de janeito de 2021. 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS/MG 
CNPJ: 03.829.890/0001-37 

MUNIQUE PRISCILA DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas 

CONTRATANTE 
 
 
 

MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
CNPJ: 29.265.117/0001-89 

Dr. Marcos da Costa Resende - OAB/MG-94831 
CPF nº 726.743.776-15 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
a)_______________________________________________________                                                 
NOME:   
CPF:   
RG:   
 
b)_______________________________________________________                                        
NOME:  
CPF:  
RG:  

 



EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2021 
 

 
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS/MG 
 
PROMITENTE: MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com endereço na Rua 
Oscar Viana, 406, Simão da Cunha, CEP: 35.620-000, Abaeté/MG, Inscrita no CNPJ sob o n°. 
29.265.117/0001-89. 
 
OBJETIVO DO CONTRATO: Prestação de Serviços técnico profissional especializado em assessoria jurídica 
administrativa pública e Assessoria e Consultoria Jurídica ao Gabinete da Presidência, em todas as matérias 
de seu interesse, incluindo pareceres, consultas e orientações jurídicas, e ainda, no patrocínio de causa e 
assessoramento nas areas administrativas constitucionais, incluindo acompanhamento e emissao de 
pareceres em processos licitatórios para o Poder Legislativo Municipal, defesa de processos nos Tribunais de 
Justiça em todas as instâncias e junto ao Tribunal de Contas do Estado e da União, se houver, em matérias 
jurídicas. 
 
DATA DO CONTRATO: 11 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 
 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara 
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria – Ficha n°. 13 
1.00.00 - Recursos Ordinários 
 
Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Morada Nova de 
Minas/MG, no prazo legal. 
 
 

Morada Nova de Minas/MG, 11 dejaneiro de 2021. 
 
 
 

Edsânia Etelvina Neta 
Presidente da CPL 

 

 

 


