
 
 

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 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
  I= FINALIDADE: 
A finalidade deste TERMO, é preconizar as condições necessárias para ensejar a contratação da 
pessoa física especializada em serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica. 
 
II= OBJETO  ( ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE ): 

O presente Termo de Referência, tem por objetivo a Contratação da pessoa física especializada 
em serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Câmara 
Municipal de São João da Ponta, Estado do Pará, de conformidade com as seguintes 
especificações:  

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. 
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DO VALOR ESTIMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O  valor  estimado para  a  contratação da  prestação dos serviços constantes deste Termo é de 
R$  36.000,00  ( Trinta e  Seis  Mil Reais ), divididos em 12 ( doze )  parcelas no  valor  unitário  
de R$  3.000,00 ( três  mil reais ), já incluídos os  custos  diretos e indiretos para a manutenção 
da prestação dos referidos serviços. 
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DA VIGÊNCIA 

O prazo da vigência do instrumento contratual será de 12 ( doze ) meses, a contar da assinatura 
do instrumento contratual , até 31 de dezembro de 2017 , podendo ser prorrogado, observando 
o limite estabelecido no Inciso II, do Art. 57, da Lei N° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

A pessoa física especializada em Assessoria e Consultoria Jurídica, como contratada deverá: 

a)-Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de Referência; 
com o mais elevado padrão de competência, integridade profissional e ética; 
b)- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Presidência da Câmara Municipal , 
Vereadores e Servidores, cujas  orientações se obriga atender prontamente; 
c)- Arcar com as despesas de deslocamento, para execução de suas atividades na Câmara 
Municipal; 
d)-Arcar com  as obrigações sociais e tributárias. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da contratante: 
a)- Disponibilizar, as condições essenciais de trabalho no âmbito do Poder Legislativo, 
concedendo-lhe espaço físico e instrumentos necessários para a prestação dos serviços nas 
dependências da sede da Câmara Municipal, assegurando-lhe o acesso a repartição pública; 
b)- Executar a fiscalização da execução dos trabalhos; 
c)- Efetuar o pagamento de conformidade com o estabelecido no instrumento contratual. 
 
DA  DOCUMENTAÇÃO 
 
A contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
 I= Cédula de Identidade; 
II= CPF; 
III=Prova de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil- OAB; 
IV=Prova de Regularidade com a OAB; 
 V= Atestado de Capacidade Técnica que comprove a prestação dos serviços na área descrita 
neste Termo.   

 

São João da Ponta.,  18 de janeiro de 2017. 

 

 
____________________________________________________ 

RENE GONÇALVES DA SILVA 
Diretor Controle interno 
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