
 
 

ESTADO DO PARA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA 

PODER LEGISLATIVO 
Av: 27 de Dezembro, nº 424, Centro, Sede, CEP: 68.774-000– São João da Ponta – Pará. 

CNPJ nº 01.632.993/0001-87 

 
                                 CONTRATO  ADMINISTRATIVO  Nº . 002/2017 – INE 
   
 
 
 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que fazem entre si, de um lado o CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA – PA, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na 
Av. 27 de Dezembro, nº 424 , Centro, Sede, CEP: 68.774-000, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº. 
01.632.993/0001-87 e do outro lado, a pessoa física VANESSA DE CÁSSIA PINHEIRO DE 
MACEDO, portadora do RG N°4927550 PC/PA., inscrita no CPF nº 956.680.042-87 e 
OAB/PA N° 21.806,  com endereço  a Passagem Evangélica, nº16A , bairro: Coqueiro, Ananindeua-Pará 
CEP:67.113-540, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei Federal 
8.666/93, de acordo com as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a 
seguir: 
 

CLÁSULA PRIMEIRA – OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica 
especializada para prestação de serviços técnicos especializados na área do Direito, em 
especial: Elaboração e análise de projetos de lei; Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas 
áreas do Direito; Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas 
(TCM, TCE e TCU), fundamentado com base legal o art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666, de 
21/06/93.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO 
2.1 A Proponente executará o serviço aqui indicado, pessoalmente no Município de São João da 
Ponta/PA e no Município de Belém/PA, ressalvada as seguintes condições: 
2.2 A Consultoria poderá ser executada através de telefone ou e-mail, recebendo – se por eles as 
consultas formuladas pelo Vereador Presidente,  Secretária Administrativa e Parlamentares no  
endereço profissional da Proponente ou, ainda, nos dias em que se encontrar no edifício da 
Câmara Municipal da Contratante. 
2.3 As despesas de locomoção, alimentação e estadia da CONTRATADA fora do Município de 
São João da Ponta-Pará, correrão de conta do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO  
O prazo de vigência deste contrato inicia–se a partir da assinatura deste instrumento 
contratual, retroagindo seus efeitos apartir de 02 de janeiro de 2017, findando em 31de 
dezembro do ano de 2017, podendo ser prorrogado, observando o limite estabelecido no Inciso 
II do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, 
caso não haja manifestação contraria por qualquer das partes, nos trinta dias antecedentes ao 
termino do prazo aqui estipulado. 
 

CLÁUSULA QUARTA – PROCESSO LICITATÓRIO 
No presente contrato ocorre a inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, c/c o 
art. 13, III da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 8.883/94. 
 

Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria 
Jurídica que entre si, faz a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA 
PONTA–PA, e pessoa física “ VANESSA DE CÁSSIA PINHEIRO DE 
MACEDO como melhor abaixo de declara: 
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CLÁUSULA QUINTA – VALOR 
 
Pelo objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total global de 
R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil Reais ), em parcelas mensais de R$ 3.000,00 ( Três Mil Reais 
),pelo  quantitativo dos seguintes serviços: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNIDADE 
 
1 
 
 
 
 

 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 
 -Assessorar a Administração Direta do Poder Legislativo 

em todos os aspectos administrativos e jurídicos, quando 
solicitado  pela Presidência; 

 -Acompanhar e atender diligências, conforme mandados 
procuratórios e recursos administrativos relativos às 
prestações de contas do Legislativo junto ao TCM-PA; 

 -Assessorar a Mesa Diretora e a Secretaria Administrativa 
da Câmara Municipal, para o correto desenvolvimento de 
suas atribuições administrativas em obediência à 
legislação  vigente; 

 -Assessorar a Comissão Permanente de Licitação, na 
elaboração de Editais, pareceres jurídicos, análises de 
contratos e  outros inerentes a realização de certames; 

 -Assessorar os parlamentares e às Comissões 
Permanentes do Poder legislativo, na elaboração de 
Pareceres e Emendas; 

 -Elaborar Projetos de :Resoluções, Decretos Legislativos, 
Leis e análise técnica de Requerimentos e Indicações. 

 
12 
 
 
 
 
 
 

 
mês 
 
 
 
 

Em caso de prorrogação deste contrato, o valor poderá ser corrigido pelo INPC-IBGE, 
acumulado nos últimos 12 meses, através de Termo Aditivo.  
 
CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕESDE PAGAMENTO 
O pagamento do preço aqui ajustado, será feito em parcelas mensais no valor de R$ 3.000,00 ( Três Mil 
Reais ), até dia 05 (cinco), do mês subsequente ao vencimento, através de depósito em conta corrente, 
no banco que o Contratante indicar ao Departamento Financeiro. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1 – As despesas contratuais correrão por conta da dotação orçamentária contida no 
orçamento próprio da Câmara Municipal, para o exercício de 2017, na seguinte programática: 
         01.031.001 2. 001-3.3.90.36.00 
 

CLÁUSULA OITAVA – MULTAS E RESCISÃO 
Fica estabelecido entre as partes que o não cumprimento das cláusulas mencionadas acarretará 
multa no valor de 20% (vinte por cento), do valor deste contrato para a parte que deixar de 
cumprir com o acordo, ficando o mesmo automaticamente rescindido. 
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CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
Ficam reconhecidos os direitos da Administração Pública Municipal em caso de rescisão 
administrativa, ocorrendo à previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO  
 
Fica eleito o Foro da sede do Contratante, para dirimir as dúvidas ou conflito em decorrência da 
presente avença. 
 
E, por estarem justos e contratados e para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, assinam o 
presente contrato em 03 (três), vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Câmara Municipal de São João da Ponta – PA, 19 de  janeiro  de  2017. 
                                                                                           
 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 
Câmara Municipal São João da Ponta– PA – Contratante 

Responsável: JONAS VALE DA SILVA 
Vereador - Presidente 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
VANESSA DE CÁSSIA PINHEIRO DE MACEDO 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª__________________________________________________CPF/MF_____________________________________________ 
 
2ª__________________________________________________CPF/MF_____________________________________________ 
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