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ORIENTAÇÃO NORMATIVA PGM Nº 007/2017

Trata-se de orientação jurídica acerca dos elementos e
providências que devem ser adotadas na instrução dos
processos  de  indenização, com  vistas  a  proceder  uma
orientação  uniforme  para  os  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública  Municipal. 

O  PROCURADOR-GERAL  DO MUNICÍPIO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais

descritas  pela  Lei  Complementar  nº  173/2014,  orienta  os  Órgãos  e  Entidades  da

Administração Municipal  quanto  aos  procedimentos  a  serem adotados  no tocante  ao

pagamento  de  despesa  proveniente  do  Processo  de  Indenização,  considerando que

compete  a  Procuradoria-Geral  do  Município  prestar  consultoria  e  assessoramento

jurídico  à  Administração  Direta;  considerando  a  competência  da  analise  técnico-

consultiva;e  por  fim,  visando  ao  reforço  e  ao  complemento  dos  respeitáveis

entendimentos emanados  na Orientação Técnica CGM nº 002/2017.

DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO 

1. Preliminarmente, cumpre registrar que, conforme determinação constante

do  artigo  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  da  República,  as  contratações  de

obras,  serviços,  compras  e  alienações  pela  Administração  Pública  devem  ser

precedidas,  obrigatoriamente,  do  regular  processo  de  licitação  pública.  Nesse

sentido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
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XXI -  ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente  permitirá  as  exigências  de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.

2. Logo, em regra,  todas as vezes  que a Administração Pública  precisa celebrar

contratos,  ela  o  fará  mediante  prévia  licitação.  As  exceções  a  regra  de  licitar  estão

expressamente previstas em legislação. Essa obrigatoriedade de licitar imposta ao ente

estatal visa garantir a isonomia, a impessoalidade e a escolha da proposta mais vantajosa

para a Administração. 

3. Não  obstante  a  licitação  seja  a  regra  definida  por  lei  para  as  contratações

públicas, a Constituição, ao prever a sua exigência, ressalva “os casos especificados na

legislação”, ou seja, possibilita que a lei fixe hipóteses para estabelecer exceções à regra

de licitar, o que é observado, por exemplo, nos artigos 17, 24 e 25 da Lei federal nº

8.666/93, que tratam os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, que são formas

de contratação direta.

4. Consoante entendimento do ilustre Marçal Justen Filho:

Segundo a tradição brasileira, há duas modalidades de contratação direta, que
são a dispensa e inexigibilidade de licitação. (…) Porém, pode-se afirmar que
a dispensa pressupõe uma licitação “exigível”. É inexigível a licitação quando
a  disputa  for  inviável.  Havendo  viabilidade  de  disputa  é  obrigatória  a
licitação, excetuados os casos de “dispensa” imposta por lei. (…)

A inexigibilidade deriva da natureza das coisas, enquanto a dispensa é produto
da  vontade  legislativa.  Esse  é  o  motivo  pelo  qual  as  hipóteses  de
inexigibilidade, indicadas em lei, são meramente exemplificativas, enquanto
as de dispensa são exaustivas. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei
de  Licitações  e  Contratos  Administrativos.  15  Ed.  São  Paulo.  Dialética.
P.333-334)

5. Pelo exposto, conclui-se que, em relação aos casos de dispensa de licitação, a Lei

nº 8.666/93 traz um rol taxativo, isto é, estabelece de forma sistemática as hipóteses em
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que poderá ser feita a contratação direta. Contudo, as hipóteses de inexigibilidade de

licitação são meramente exemplificativas, configurando-se sempre que há inviabilidade

de competição. Assim, demonstra-se que a licitação é regra, só podendo ser dispensada

nos casos em que a lei expressamente autorizar.

6. É  com base  no  instrumento  contratual  ou  no  termo  aditivo  que  o  setor

competente  do  órgão  de  origem  pode  proceder  ao  empenho  da  despesa,  para

posterior liquidação desta e realização do pagamento devido, na forma prevista

nos  arts.  58  a  67  da  Lei  federal  nº  4.320/46,  que  é  o  diploma  legal  que

estabelece normas gerais de direito financeiro.

7. É  imperioso  o  registro  de  que  é  vedada  a  realização  de  despesa  sem

prévio empenho, consoante artigo 60 da Lei federal nº 4.320/64.

8. Conforme leciona J. Teixeira Machado Jr e Heraldo da Costa Reis 1:

O  empenho  não  cria  a  obrigação  e,  sim,  ratifica  a  garantia  de
pagamento  assegurada  na relação  contratual  existente entre o Estado
e seus fornecedores e prestadores de serviço. 

Administrativamente  poderíamos  definir  o  empenho  da  seguinte
forma:  ato  de  autoridade  competente  que  determina  a  dedução  do
valor da despesa a ser realizada da dotação consignada no orçamento
para atender a essa despesa.

9. Concluem os estudiosos alhures citados que o empenho de despesa é o ato

emanado  de  autoridade  competente  que  vincula  dotação  de  créditos

orçamentários  para pagamento de obrigação decorrente de lei,  contrato,  acordo

ou ajuste, obedecidas as condições estabelecidas.

1MACHADO  JR.,  J.  Teixeira  e  REIS,  Heraldo da  Costa. A  Lei 4.320 Comentada. Rio   de Janeiro: 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 1991, p. 101.
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10. Ainda,  ao analisarem o art.  60,  acrescentam que o conceito  de empenho

pressupõe anterioridade.  “O empenho é ex ante”,2 ou seja, anterior à realização

da despesa, pois, pelo conceito da Lei 4.320, não há empenho a posteriori.

11. Neste  diapasão,  aufere-se  que  é  vedada  a  realização  de  despesa  sem

prévio empenho.

12. Nessse  mesmo  sentido  é  o  posicionamento  do  Colendo  Tribunal  de

Contas do Estado de Minas Gerais, que assim sumulou:

SÚMULA 12 As  despesas  públicas  realizadas  sem a  observância  do
requisito  legal  do  empenho  prévio  são  irregulares  e  de
responsabilidade  pessoal  do  ordenador.  (REVISADA  NO  “MG”
DE/11/08 - PÁG. 72 - MANTIDA NO D.O.C DE 05/05/11 – PÁG. 08) 

13. A Lei  Complementar  nº  101/2000,  qual  seja,  a  Lei  de Responsabilidade

Fiscal-  LRF,  ao  estabelecer  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a

responsabilidade na gestão fiscal, dispõe que:

Art.  16. A  criação,  expansão  ou  aperfeiçoamento  de  ação
governamental  que  acarrete  aumento  da  despesa  será  acompanhado
de:

I  - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 

II  - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

I  -  adequada  com a  lei  orçamentária  anual,  a  despesa  objeto  de  dotação
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas  todas  as  despesas  da mesma espécie,  realizadas  e  a  realizar,
previstas  no  programa  de  trabalho,  não  sejam  ultrapassados  os  limites
estabelecidos para o exercício; 

2MACHADO  JR.,  J.  Teixeira  e  REIS,  Heraldo da  Costa. A  Lei 4.320 Comentada. Rio  de Janeiro: 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 1991, p. 103.
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II  - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a
despesa  que se  conforme com as  diretrizes,  objetivos,  prioridades  e  metas
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput  será acompanhada das
premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante,
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

I  - empenho e licitação de serviços,  fornecimento de bens ou execução de
obras; 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da
Constituição . 

14. Neste  diapasão,  por  expressa  disposição  do  §4º  do  artigo  16  desta  Lei

Complementar,  constituem  condições  prévias  para  empenho  e  licitação  de

serviços, fornecimento de bens ou execução de obras:

• processo  administrativo  devidamente  instruído  com  a  estimativa  do

impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  em

vigor e nos dois subseqüentes; 

• a declaração  do ordenador da  despesa  de que o aumento  tem adequação

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

15. Frise-se que a não observância das condições  acima elencadas  implicam

que  a  geração  de  despesa  ou  assunção  de  obrigação  sejam  c onsideradas  não

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público.

16. Portanto,  não  tendo  havido  o  respectivo  processo  de  licitação  ou  de

dispensa  ou  inexigibilidade,  bem  como  nas  hipóteses  em  que  tendo  havido  a
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regular contratação não fora providenciada a tempo a prorrogação do ajuste, não

haverá um vínculo regular com a Administração Pública.

17. Assim,  caso tenham sido prestados serviços  ou fornecidos bens fora das

hipóteses  acima  referidas,  tal  fato  ocorreu  sem embasamento  contratual  e,  por

conseguinte, sem fundamento legal.

18. Não  obstante  a  inexistência  de  um  vínculo  regular,  tal  nulidade  não

dispensa a Administração da obrigação de pagar pelos serviços que efetivamente

tenham  sido  prestados  ou  bens  efetivamente  entregues,  mesmo  sem  base

contratual,  podendo  o  pagamento  ser  realizado  a  título  de  ressarcimento  ou

indenização,  sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa,  ou ilícito,

por parte da Administração.

19. Neste  viés,  a  Controladoria-Geral  do  Município,  por  intermédio  da

Orientação  Técnica  CGM  Nº  002/2017  e  com  fulcro  no  que  estabelece  a  Lei

Complementar  nº  210/2016,  orienta  os  Órgãos  e  Entidades  quanto  aos

procedimentos  a  serem  adotados  no  tocante  ao  pagamento  de  despesa

proveniente do Processo de Indenização.

20. O regramento contido na Constituição da República de 1988, as diretrizes

da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  as  súmulas  do  Tribunal  de

Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG e a Orientação Técnica CGM Nº

002/2017  tratam  sobre  o  dever  de  indenizar  e  o  respectivo  procedimento

indenizatório  no  âmbito  do Município  de Contagem,  devendo a  Administração

observar  as  regras  estabelecidas  nesses  dispositivos  legais  para  efetuar  os

pagamentos porventura devidos.

21. Portanto,  em tendo  sido  efetivamente  prestado  um serviço  ou  fornecido

um  bem  ao  Poder  Público,  este  fato  gera  conseqüências  jurídicas,  como  o

pagamento  a  título  de  indenização,  se  for  o  caso,  e  a  necessidade  de  apurar  a

responsabilidade de quem lhe deu causa.
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22. O  pagamento  a  título  de  indenização  pressupõe  a  apuração  da

caracterização  do  enriquecimento  sem  causa  ou  ilícito,  cuja  responsabilidade

seja passível de ser imputada à Administração, traduzida em termos econômicos

e  monetários,  em  razão,  inclusive,  da  necessidade  de  motivação  dos  atos

administrativos.

23. Se não há cobertura contratual, a prestação do serviço ou fornecimento do

bem foi  feita  de  maneira  irregular  e,  portanto,  para  que  possa  ser  imputada  à

Administração  a  obrigação  de  efetuar  o  pagamento,  a  título  de  indenização,  é

necessário a análise pontual de cada situação, devendo o processo ser instruído

com os seguintes elementos:

I  -  Informação  prestada  pela  autoridade  competente  sobre  os

fundamentos fáticos e jurídicos que autorizaram a prestação dos serviços

ou o fornecimento do bem;

II  -  Comprovação  do  efetivo  fornecimento  do  bem ou  da  execução  do

serviço por meio de relatório circunstanciado, no qual deve constar:

a)  em se tratando de fornecimento de bens: documento relacionando os

bens  que  efetivamente  foram  fornecidos  para  a  Administração,

elaborado  e  assinado  por  servidor  do  setor  competente  do

órgão/entidade,  discriminando os valores unitários e globais, bem como

discriminação  de  como  foi  realizada  a  fiscalização  dessa  entrega  e

demais  elementos  essenciais  à  apuração  das  circunstâncias  e  locais  de

entrega dos bens;

b)em se tratando de prestação dos serviços: documento relacionando os

serviços  que  efetivamente  foram  prestados,  elaborado  e  assinado  por

servidor do setor competente do órgão, discriminando em que consistiu

o  serviço,  em  qual  local  foi  prestado,  como  foi  executado,  quais  os
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componentes  dos  custos,  como  foi  realizada  a  fiscalização  dessa

execução  e  demais  elementos  essenciais  à  apuração  do tipo  de  serviço

que foi prestado;

III  -  Descrição  da  circunstância  emergencial  fática  que  ensejou  a

autorização da prestação do serviço ou do fornecimento do bem;

IV  -  Razões  da  escolha  do  fornecedor  do  bem  ou  do  prestador  do

serviço;

V  -  Comprovação  da  adequação  do  valor  cobrado  com  os  preços  de

mercado;

VI  -  Indício  de  responsabilidade  de  quem  deu  causa  à  realização  da

despesa;

VII  -  Eventual  imputação  de  responsabilidade  do  fornecedor  ou

prestador do serviço.

24.Ademais, mister se faz que a Administração adote as seguintes providências:

I - apure a certeza e liquidez do crédito;

II  -  somente  efetue  os  pagamentos  referentes  aos  bens  efetivamente

entregues  ou  aos  serviços  que  tenham  sido  efetivamente  prestados,

exigindo  a  apresentação  dos  comprovantes  dos  pagamentos  efetuados

aos  empregados  vinculados  à  prestação  dos  serviços,  bem  como  do

cumprimento das obrigações sociais  e previdenciárias,  e acautelando-se

para não proceder à duplicidade de pagamentos;

III - proceda a regular retenção dos encargos legais incidentes sobre os

pagamentos.
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25. Adotadas  todas as providências  relacionadas  nesta Orientação,  sugere-se

que seja firmado o Termo de reconhecimento de débito,  indenização e quitação

de créditos, cujas minutas apresentamos em anexo.

26. A  presente  Orientação  reforça  e  complementa  a  Orientação  Técnica  CGM

nº002/2017.

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de agosto de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE                       RAFAEL BRAGA DE MOURA

       Procurador-Geral do Município                  Procurador-Geral Adjunto do Município
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 07, DE 09 DE AGOSTO DE 2017.

ANEXO I

MINUTA  DE  TERMO  DE  RECONHECIMENTO  DE  DÉBITO,

INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS PESSOA JURÍDICA

TERMO  DE  RECONHECIMENTO  DE  DÉBITO,

INDENIZAÇÃO  E  QUITAÇÃO  DE  CRÉDITOS  QUE

FIRMAM  O  MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM,  POR

INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  ________  ,  NA

FORMA ABAIXO:

MUNICÍPIO DE CONTAGEM  ,  pessoa jurídica de direito público, inscrito no

CNPJ sob n.º  18.715.508/0001-31,  com sede administrativa  na Praça  Tancredo

Neves,  n.º  200,  Camilo  Alves,  Contagem,  MG,  por  intermédio  da  Secretaria

Municipal  ________________________, neste  ato  representada  pelo  titular  da

Pasta________________(NOME  E  QUALIFICAÇÃO  COMPLETA),e

________________,pessoa jurídica de direito (...), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

(...),  estabelecido(a)  na (...),  representado(a) neste ato pelo Sr.(ª) ,   RG nº (...),

emitida pela (...), CPF nº (...), com endereço à  Rua (...), conforme instrumento

de  representação  que  se  faz  anexar,  tendo  em vista  o  que  consta  do  Processo

Administrativo de nº ___, firmam o presente Termo de acordo com as seguintes

cláusulas e condições que seguem:

Cláusula  Primeira:  O  Município  de  Contagem  reconhece  que  a  empresa

(identificar),  prestou  os  serviços  de  (…)  ou  forneceu  os  bens  (consignar  com

clareza  a  origem  do  crédito,  seja  prestação  de  serviços  ou  fornecimento  de
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bens),  mencionados na(s) Nota(s) Fiscal(s)  de nº.  ___(citar),  no valor   total  de

R$ _____( valor também por extenso), sem o devido respaldo contratual.

Cláusula  Segunda:  A  ________(identificar  a  pessoa  jurídica)  declara,  sob  as

penas  da  Lei,  que  os  valores  expressos  na(s)  Nota(s)  Fiscal(s)  que  instruem e

justificam  este  instrumento  contemplam  todos  os  custos  de  qualquer  natureza

incidentes  sobre  (a  prestação  dos  serviços  ou  o  fornecimento,  conforme  for)

indicados, inexistindo outros débitos aos mesmos concernentes.

Cláusula Terceira: Em face do disposto na Orientação Técnica CGM nº 02/2017

e  na  Orientação  Técnica  da  PGM  nº  07/2017,  a  despesa  discriminada  na

Cláusula  Primeira,  apurada  e  atestada  por  seu  ordenador  é,  neste  ato,

reconhecida pelo Município de Contagem, para os efeitos preconizados em tais

atos normativos.

Cláusula Quarta: O Município de Contagem se obriga a efetuar o pagamento da

importância de R$ ________ (indicar com numeral e por extenso), abrangendo o

principal  e  eventuais  acessórios,  no  prazo  de  __  (unidade  de  tempo,  dias  ou

meses), a contar da data de publicação deste instrumento no Diário Oficial.

Parágrafo   único:  O  pagamento  será   realizado  mediante  depósito  na  conta

corrente  de  nº.________,  agência  _______,  do   Banco_______,  em  favor  de

__________.

Cláusula  Quinta:  Efetuado  o  depósito  bancário,  a__________(pessoa  jurídica

destinatária) confere ao Município de Contagem por este instrumento, em razão

da prestação dos serviços de (discriminar, conforme o caso ) ou do fornecimento

dos bens,  no mês  de ___,  no valor  de  R$___,  referente  a  fatura  de nº_____,  a
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mais  ampla,  rasa,  geral,  irrevogável  e  irretratável  quitação,  para  nada  mais

reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto.

Cláusula  Sexta:  O  presente  ajuste  tem  força  de  título  executivo  extrajudicial,

obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.

Cláusula  Sétima:  O  foro  competente  para  dirimir  questões  resultantes  do

presente  acordo  é  o  da  Comarca  de  Contagem,  Estado  de  Minas  Gerais,  que

prevalecerá sobre qualquer outro.

Assinam  o  presente  em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  juntamente  com  as

testemunhas abaixo.

Contagem, ___de _________de 20__.

________________________________________
           Município de Contagem    

_____________________________________
Fornecedor /Prestador do Serviço

Testemunhas:

Nome e CPF Nome e CPF
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 07, DE 09 DE AGOSTO DE 2017.

ANEXO II

MINUTA  DE  TERMO  DE  RECONHECIMENTO  DE  DÉBITO,

INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS PESSOA FÍSICA

TERMO  DE  RECONHECIMENTO  DE  DÉBITO,

INDENIZAÇÃO  E  QUITAÇÃO  DE  CRÉDITOS  QUE

FIRMAM  O  MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM,  POR

INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  ________  ,  NA

FORMA ABAIXO:

MUNICÍPIO DE CONTAGEM  ,  pessoa jurídica de direito público, inscrito no

CNPJ sob n.º  18.715.508/0001-31,  com sede administrativa  na Praça  Tancredo

Neves,  n.º  200,  Camilo  Alves,  Contagem,  MG,  por  intermédio  da  Secretaria

Municipal  ____________________, neste ato representada pelo titular da Pasta

______________(NOME  E  QUALIFICAÇÃO  COMPLETA),e

________________,  pessoa  física, inscrito(a) no CPF sob o nº (...), portador da

carteira de identidade  RG nº (...),  emitida pela (...), com endereço à  Rua (...),

tendo  em vista  o  que  consta  do  Processo  Administrativo  de  nº  (...),  firmam o

presente Termo de acordo com as seguintes cláusulas e condições que seguem:

Cláusula  Primeira:  O  Município  de  Contagem  reconhece   que   o  Sr.  (a)

(identificar),  prestou  os  serviços  de  (…)  ou  forneceu  os  bens  (consignar  com

clareza  a  origem  do  crédito,  seja  prestação  de  serviços  ou  fornecimento  de

bens), mencionados na(s) Nota(s) Fiscal(s) de nº.__(citar),  no valor total  de R$

___( valor também por extenso), sem o devido respaldo contratual.
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Cláusula Segunda:________(identificar a pessoa física) declara, sob as penas da

Lei,  que os valores  expressos na(s) Nota(s) Fiscal(s)  que instruem e justificam

este  instrumento  contemplam  todos  os  custos  de  qualquer  natureza  incidentes

sobre  (a  prestação  dos  serviços  ou  o  fornecimento,  conforme  for)  indicados,

inexistindo outros débitos aos mesmos concernentes.

Cláusula Terceira: Em face do disposto na Orientação Técnica CGM nº 02/2017

e  na  Orientação  Técnica  da  PGM  nº  07/2017,  a  despesa  discriminada  na

Cláusula  Primeira,  apurada  e  atestada  por  seu  ordenador  é,  neste  ato,

reconhecida pelo Município de Contagem, para os efeitos preconizados em tais

atos normativos.

Cláusula Quarta: O Município de Contagem se obriga a efetuar o pagamento da

importância de R$_______ (indicar com numeral e por extenso),  abrangendo  o

principal   e   eventuais  acessórios,  no prazo de  _________ (unidade  de  tempo,

dias  ou  meses),  a  contar  da  data  de  publicação  deste  instrumento  no  Diário

Oficial.

Parágrafo  único:  O  pagamento  será  realizado  mediante  depósito   na   conta

corrente  de  nº.________,  agência  _______,  do   Banco  _______,  em  favor  de

__________.

Cláusula  Quinta:  Efetuado  o  depósito  bancário,  __________  (pessoa  física

destinatária)confere ao Município de Contagem, por este instrumento, em razão

da prestação dos serviços de______ - ou fornecimento dos bens, no mês de ___,

no  valor  de  R$________,  referente  a  fatura  de  nº_____,  a  mais  ampla,  rasa,

geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a

qualquer título ou pretexto.

____________________________________________________________ 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Rua Bernardo Monteiro, 900, CEP: 32.071-132



 

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

_______________________________________________________________________

Cláusula  Sexta:  O  presente  ajuste  tem  força  de  título  executivo  extrajudicial,

obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.

Cláusula  Sétima:  O  foro  competente  para  dirimir  questões  resultantes  do

presente  acordo  é  o  da  Comarca  de  Contagem,  Estado  de  Minas  Gerais,  que

prevalecerá sobre qualquer outro.

Assinam  o  presente  em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  juntamente  com  as

testemunhas abaixo.

Contagem, ___de _________de 20__.

________________________________________
           Município de Contagem    

_____________________________________
Fornecedor /Prestador do Serviço

Testemunhas:

Nome e CPF Nome e CPF
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