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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE  
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 
UNIDADE REQUISITANTE: INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA – IASPM. 

 
1. OBJETO  
1.1. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADVOGADO, ESPECIALIZADO EM DIREITO 

PÚBLICO, PARA A PRESTAÇÃO DO SSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

JURÍDICA AO INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.  

 
2. JUSTIFICATIVA 

A atual gestão do INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI- IASPM tem trabalhado constantemente nas 
melhorias administrativas desta autarquia, sendo necessário o apoio e consultoria jurídica 
visando o acompanhamento detalhado dos processos internos, perícias e demais trâmites da 
atuação do Instituto, bem como a necessidade de apoio jurídico para no que tange ao 
patrocínio e defesa de causas administrativas e judiciais e demais atos conforme as 
especificações abaixo descritas: 

    
a) Elaboração de projetos de lei, portarias, ofícios, pareceres escritos e demais atos que 

abordem questões e matérias de competência do Instituto de Previdência Municipal, 
em âmbito administrativo e judicial; 

b) Representação e acompanhamento de processos perante o Poder Judiciário que 
envolvam o IAPSM no período de vigência contratual, com a devida confecção de 
peças de defesa, manifestações e acompanhamento em audiências, quando 
necessário; 

c) Assessorar a Presidente do IPSM e os membros da Mesa Diretora nos assuntos de 
interesse da Autarquia; 

d) Prestar assessoria aos setores administrativos sempre que suscitados 
questionamentos jurídicos; 

e) Outras atividades necessárias no contexto jurídico, desde que sejam de competência 

do Instituto de Aposentadoria e Pensões; 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. O objeto trata-se de contratação direta, em razão de inviabilidade de competição, de que 
trata o Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 1993, combinado com o artigo 13, III e V, do mesmo 
diploma legal e suas alterações posteriores. 

 
4. RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE 

PROFISSIONAL: MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE, OAB-PA. nº.  21.864, CPF nº 
008.269.562-89. 
4.1. Trata-se de profissional especialista e qualificado na área objeto da contratação, graduada 

em Direito e especializada Direito Público.  
4.2. Constata-se, portanto, que o profissional, possui irretocável mister na área pública, diante da 

comprovada experiência, conforme currículo anexado aos autos. 
4.3. Além disso, a profissional detém acervo técnico, dada as outras prestações de assessorias 

e consultorias de natureza jurídicas diversas junto à outra municipalidade do Estado do 
Pará, bem como por critério estritamente subjetivo e discricionário, a referida profissional já 
prestou relevantes serviços ao Instituto de Previdências e Pensões do Município de 
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Cachoeira do Arari durante o período de 2017/2018, conforme atestado de Capacidade 
Técnica apresentados e anexado aos autos. 

 
5. JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO 

5.1. O valor da contratação está orçado no valor mensal de R$ 5.600,00 (CINCO MIL E 
SEISCENTOS REAIS). 

5.2. O valor oferecido demonstrou-se viável e compatível aos valores de mercado, conforme 
demonstram os comparativos de preço de outras municipalidades do mesmo porte de 
Cachoeira do Arari/PA e ainda considerando os contratos firmados pela gestão anterior que 
somam quantia equivalente, conforme documentos apresentados e acostados aos autos. 

 
6. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Patrocinar os interesses Instituto de Aposentadorias e Pensões em juízo ou fora dele, na 
forma da lei; 

6.2. Representar a Instituto de Aposentadorias e Pensões e prover seus interesses em qualquer 
juízo, instância ou tribunal, nas causas em que este for autor, réu, assistente, opoente, 
terceiro interveniente ou de qualquer forma interessado, usando de todos os poderes e dos 
demais recursos legalmente permitidos, e, quando autorizado pelo Poder Executivo, de 
acordo com a alçada, desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar 
quitação; 

6.3. Arrazoar recursos interpostos de decisão de qualquer instância; 
6.4. Prestar assessoria aos setores administrativos sempre que suscitados questionamentos 

jurídicos;  
6.5. Estudar e emitir parecer em processos e documentos de interesse do Instituto de 

Aposentadorias e Pensões;  
6.6. Promover a propositura de medidas extras judiciais e judiciais que se fizerem necessárias; 
6.7. Minutar atos normativos de interesse do Instituto de Aposentadorias e Pensões, inclusive a 

elaboração de projetos de Lei;  
6.8. Exercer outras atribuições pertinentes às suas competências, que lhe sejam incumbidas por 

lei ou por ato da Superintendência desta Autarquia;  
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços, inclusive as contribuições previdenciárias, fiscais, FGTS, PIS, etc., ficando 
excluída qualquer solidariedade da contratante por eventuais autuações administrativas ou 
judiciais; Manter durante toda a execução do serviço em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.2. Atender quando da execução dos serviços contratados todas as leis, posturas e 
regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com o trabalho a ser 
executado; 

7.3.  Orientar a contratante nas argumentações e/ou contra argumentações técnicas nos 
apontamentos relacionadas aos serviços constantes deste termo de referência; 

7.4.  Não divulgar, informar, revelar e fornecer a terceiros, sob qualquer pretexto, as informações 
e dados adquiridos na execução do serviço, sob pena de ressarcir a contratante por perdas 
e danos, e física dos trabalhos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações; 

7.5. Atender às consultas via telefone, fax, e-mail, ou outros meios eletrônicos; 
7.6. Orientar os servidores das áreas/setores pertinentes, sempre que necessário, no sentido de 

desenvolver habilidades técnicas para o trabalho através de procedimentos e rotinas pré-
definidas; 
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7.7. Manter a CONTRATANTE atualizada no tocante às edições de novas normas legais 
(Emendas Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias, 
Resoluções, Instruções e demais atos), dos organismos federal e estadual, bem como das 
Agências Reguladoras, enviando imediatamente e-mail à CONTRATANTE e 
disponibilizando no site da empresa as referidas publicações; 

7.8. Na consultoria a profissional deverá visitar semanalmente a Prefeitura, por no mínimo 06 
(seis) horas cada visita;  

7.9. Emitir, se necessário, notas técnicas para alertar e/ou esclarecer dúvidas ou, ainda, para 
corrigir as eventuais falhas detectadas nas visitas; 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. Disponibilizar todas as informações e documentos necessários à realização do trabalho; 
8.2. Colocar à disposição dos técnicos espaços físicos compatíveis e os equipamentos que 

forem requisitados como necessários para o bom andamento dos serviços; 
8.3. Notificar a contratada qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;  
8.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no instrumento contratual; 
8.5. Fiscalizar a realização dos serviços, através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato, 
sendo que o não atendimento sujeitará a contratada as penalidades e/ou generalidades 
prevista em Lei.  

 

9. DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizada pela Sra. Ana 

Paula Lima Nicácio – Assistente Administrativo - Matrícula nº 390670, ao qual 

competirá velar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o disposto neste 
Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA. 

9.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das 
providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

9.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 
na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas 
provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

9.4. O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, 
caso o mesmo afaste-se das especificações deste Termo de Referência e da proposta da 
CONTRATADA. 

9.5. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa e encargos com pessoal e demais 
ocorrências, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário. 

 
10. DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 
prazo de até 10 (dez) dias contados do adimplemento da obrigação. 

10.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das 
certidões do INSS e FGTS. 

10.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI reserva-se o direito de recusar o 
pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem em perfeitas 
condições de desempenho ou em desacordo com as especificações apresentadas e 
aceitas. 

10.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo Contratado, nos 
termos da Lei. 
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10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 
por atraso de pagamento. 
 
 
 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas para a contratação deste objeto à conta das dotações orçamentárias 

consignadas abaixo: 

Órgão: 07- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DO ARARI 

Unidade orçamentária: 07.01- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRA 

DO ARARI. 

Dotação: 09.122.0010.2.118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

DO IPMCA.  

Elemento de Despesa: 33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA – PESSOA 

JURÍDICA. 

Fonte de Recurso: 1001- RECURSOS ORDINÁRIOS.  

 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. O contrato terá vigência será de 12 (Doze) meses a contar da data de assinatura, podendo 
ser prorrogado por acordo entre as partes e nos limites e condições estabelecidas pela Lei 
8.666/93, desde que a contratada tenha cumprido fielmente as cláusulas contratuais. 

 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. Serão estabelecidas as sanções aplicáveis à empresa contratada no caso da não execução 
na íntegra dos serviços especificados conforme regras estabelecidas em instrumento 
contratual específico. 

 
14. DOCUMENTAÇÃO REQUISITADA 

14.1. Habilitação Jurídica 

a) Proposta Técnica de Prestação de Serviços; 
b) Carteira de Identidade; 
c) CPF; 
d) Comprovante de residência; 
e) Comprovante de Graduação de Nível Superior e demais titulações; 
f) Curriculum Vitae; 
g) Comprovante de especialista na área do objeto da contratação; 
 

 
14.2. Qualificação Técnica 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente – Ordem dos Advogados Seção 
Pará; 

b) Atestados de capacidade técnica atestando que já realizou trabalho de 
assessoria/consultoria jurídica especializada junto à Instituições Públicas. 
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15. CONCLUSÃO 
 
15.1. Desta forma, entendendo estarem presentes todos os requisitos para a contratação 

pretendida, por meio de Inexigibilidade de Licitação, submetemos esses esclarecimentos à 
autoridade superior para análise e deliberação. 

 
 

Cachoeira do Arari/PA, 04 de Janeiro de 2021. 
 

 

 
VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL 

Superintendente do IAPSM 
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