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01 . OBJETO:

l.l. Contrataçâo de sociedade de adr ogados parÂ prestação de serviços juridicos

de âtüação consultiva e contenciosa com ateDdimento personalizado à Câmarâ Municipâl de Sâo

BemardoMA.

02 . JUSTIFICÀTIVA:

2.1. O presente Termo de Reterô,rcia tcÍn por escopo â realizâção de licitação'

visando conkatar serviços profissionâis advocltticios parâ aiuaç'ro consultiva e contenciosa' sem

êxclusividade, para patrocínio de demandas ad ini!traliYas ejÚdiciais de inieresse da Câmâra

Municipal de São Bemardo/MA, corrplenrentantlo as alividâdes da assessoria juridica

comissionadajá existente, sendo seus serviços e atuaçào subrnelidos à Eerenciâ da Presidência

da Câmara de Vereadores.

2.2. A contratação de Lrn serviço .itrrídico especializado visa üm melhor

funcionamento da máquinâ Administraliva, terrdo assinl unta Drão de obra qualificada parâ que

se possâ obter melhores resultados nos procedilnentos administftlti\,os da Câmara Legislâtiva'

2.3. Considerândo que os princípios conslittrcionais basilares da Administração

Pública devem ser obseÍvâdos e obedecidos por todos os entes públicos' de acordo com a

interpretação dos artigos l3l e 132 dâ Constiruiçào dâ República Federativa Brasileira'

constitucionalmente foi regulamcntada a câfeirâ dos Advogados Cerais da IJn;ão e

procuradores dos Estados e Municipios. sendo omissa quânlo à Procuradoria Municipâl A§siln

sendo, cabe cada ente municipal legislar e regrrlamenlâr sobre o tcmâ

2.4. No presente caso' a Câmara Legislativa Murticipal' como muitos outros

Câmaras de vereadores, apesâr de possuir no seu qtladrc organizâcional a assessoria em carSo

de comissão, a mesma não dispõe em sua eslrultlrâ stlporlc necessáÍio em quantidâde e

qualificação de Profissionais para atendcr â dertlanda de consÚ11iva e coDtenciosa; especiâlmenle

a quantidade potencial de lides, que poss0nl enVolveI ações nilo sonlet)te na sede do Município'

mâs também em outras comarcas.

03 - DAS ESPECIFICÀÇÔES DO OBJETO

3.1. Pessoa juridica: coln experiôncia na áÍea Consultiva e Contentiosa'

para a pÍestação dos serviços de Consultoria Técnica e Assessoria Juridica'
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3.2. Especializáção: o esorit(xio deverá ser especializado na prestação de

serviços de Assessoria Jurídica a órgàos públicos. o que será comprovâdo medianle

dêmonstrâção de experiências anterioÍes âtrâvós de Aleslado de Câpacidade Técnica.

3.3. Equipe técnicar o escritório de\erá possuir uma eqüipe técnica corn

especialização em Assessoria Juridicâ a órgijos públicos. devenLlo o Escritório dispor de pelo

menos: a) 0l (um) deles pós-graduado enr pclo nrenos tlnra dâs seguintes áreas: Direito Público,

Direito Civil ou Direito Processual Civil, e; b) 0l (unr) cofi experiêrlciâ como ContÍolador ou

Pregoeiro ou Assessor Jurídico ou Cestor de Con(ratos e Convênios nâ Câmarâ do responsável

técnico. Os integrantes da equipe técnica d$erào possuir vinculo formal com o Escritório
prestador, seja como, sócios, empregados. associados ou autônorros.

3.4. A pessoa juridica dctcrá lcr ReSistro Da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção do Estado do Mamnhâo, inclúindo tarnbc»r os nrenrbros da equipe técnica.

DESCRIÇÀO

C"rrt."t"çã. de so"l"d"d" d" *liug,J* p,,r,,

prestação de serviços jurídicos clo alu çio
consultivâ e contenciosa com alcIdilnento
personalizado à Cârnara Municipal dc Sio

Bemardo/MA.

4. DELIMITAÇÁO DO OBJI]TO

4.I. DESCRJÇÁO SUTIúIRIÂ DAS ATRII}UIÇOI.:S

4.1.1. Supervisionar, coordenar, orientâr e elerutar rlividades inerentes à representaçào j ud ic ial

e à consultoriajurídica da CMSB.

4.2. Df, SCRIÇÃO ESPECÍIICA:

4.2.1. Emitir pareceres j urid icos sobre a legillidl(le dos atos adnrinislrâtivos e direitos e deveres

dos servidores da CMSB; - preshr assessoria tr Mesa Direlora e às diversas unidades

organizacionais da CMSB, com relâção à juri(licicladc das proposições e projetos legislalivos;

Conhecer âjurisprudênciâ administrativa e a lcgislação da CMSB; Acompanhar â adoção ou

revisão de procedimentos de normâs constirucionais c rcgirnentaisi Analisar documentos e

processos, emitindo parecer jLrrídico: I)rcstilr orientação quanto à legalidade c

constitucionalidade das matérias de sua árca dc atuação; - Examinar expedientes e processos,

instruindo-os, exarando pareceres e despachos lécnicos. cnr conÍbrmidade com as normas e

regulâmentos; - EIaborâr em equipe multidisciplinar propostas de polílicas. direrizes' planos de
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"çã;õ.q"tos 
."t"t*". à,r",d"de ,8r,liaçr.rllal, - Auxiliar I cornissões c grupos de trabâlho

relativos a assuntos téÇnicos de sua área de atuaçào rlo âlltbilo da CMSB; - Exgcutar ouüas

atividades correlatas de mesma lâlureza e gÍau dc colnplexidade; - Auxiliar no exame da

conformidade legal dos contralos, convênios. acordos ou ajustes que interessem à CâmaÍâi

opinar, pedagogicamente, em auxilio à Assessoria Juridica d Cânla'a, sobre providênciâs de

oÍdemjurídicâ aconselhadas pelo interessc público c pcla interprclâção das leis vigentes no que

tange â licitação e contratos; _ Auxiliâr de nrrdr lócnico n Asscssoria Jurídica da Cámâíâ e a

CPL a Íim de que estas Possanl acorllpanh:rr. srrpcrvisionar e controlar de acordo conl os

principios da moÍalidade, legalidade, publicidirdç, irrPessoàlidadc e razoabilidade do§ âlos da

Presidência e a dofesa dos interesses legili ros da Cârnara.

5. DÁ EXECUÇÁO DOS SERVIÇOS E SUBCONTITATAÇAOI

5.1. Os trabalhos serão executados diari rllerrte e direlarrrente (vedada a subcontratação) por

profissionais especializados na área juÍÍdica corlcernerltc ao direilo público' direilo

ad.inirt atiuo e subáreas como cotlÍÍole. a.couttabilil!' cotltpliance' preshção de contas'

govemança e gestão da Câmâra, com corlrPro\âda habililação (curso ceíificado) de PreSoeiío'

ii"ituçõ". 
" "onouto"; 

à seÍ executado na sede dâ Câmara Municipal pÍesenciâlmente' com

âtuação complementar na sede de seu estabelecinreDto. collt â participação direta dos servidores

envolvidos.

5.2. Quândo da contratâgão, deverá ser silLrralário de termo de conÍlderrcialidâde dns

informações-

5.3. A ContÍatada é responsável quanlo â orientar e realizar as alividades de acordo com os

ordenamentos jurídicos, mas caberá âos agenles da CâÍlara executar de forma independenrc'

autônoma em especial a autoriâ de documcntos. assim como as lomadas de decisões'

5.2. A Contratada não poderá subconlrâtar târetirs rcl'rlivas aos seÍviços contralados'

6. DÀ QUÁLFICAçÁO TÉCNICA

6.1. Para fins de comprovaçâo de habilidade§ neccssárias ao desenYolvimonto dos tÍâbalhos

propostos, deve-se exigir compÍovação, por pxúc do lichante de dispor de umâ equipe técnica

aorn 
",p""lutaçao ". 

Assessoria Jurídicx a ingãos püblicos dovcndo o Escritório dispor de

p"lo ."nos, a) 0l (um) delcs pós_gradutrdo em pelo rnenos unlí das seguintes áreas: Direito

Público,DiÍeitoCivilouDireitoProcessuâlCivil.c;b)01(um)comexperiênciâcomo
Contrôlâdor ou Pregoeiro ou Assessor Juridico ou Cestor de Colltíâtos e Convênios na Cântara

do responsável técnico. Os integraDtes dâ eqrril)c técnica dcvcrâo possuir vírrculo forrnal com o

Escritório prestador, soja como, sócios' emprclLados. Issociirdos otr arltônomos'
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?.4. Responsabilizar-se pelos danos câusndos direlitrrrenlc à CONTRATANTE oLl a tercerros'

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando drr li\ecuçào dos Serviços em âpreço, Dão excluindo

ou rcduzindo essa resPonsabilidade' quando da liscalizaçâo ou o acompanhamento pela

CONTRATANTE.

7.5. Responsabilizar_se por todo e qualquer drrro ou prejuízo câusado por sÔus enpregâdos' ott

ÍepreseÍrtâfltes, direta e indiretamente, ao âdquircnle ou a lercciros inclusive aos deconentes de

serviços ou aquisições com vícios ou defeilos, constatár'eis nos prazos da garantia'

T.6,PrestartodososesclarecimentosquetbrenrsolicitadospelaCoN'IRATANTE,obrigando.
se a atender, de imediato, todas as rectâmaçõcs a respeito da quÂlidade do serviço'

S. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÀN'I'Ii:

8-1. Fornecer todos os subsídios necess'rrios iro tlcsr'nrperrho dâ alividâde da CONTRA I ADA

encaminhando os documentôs necessários ri trdeqLrarlrr realizaçrio dos scrviços'

S.2.EfetuaropagamentoenrobseÍvâncin.iforlnileslipuladapelâadminislÍaçãonoprazo
estabelecido neste PÍojelo Básico;

ESTÀI'O DO IIlÁR,1NHÃO
CAI'ARA MíJNICII\L DE SÂO BERNARDO

CNP.l: 07'('19 520 000!'t)7
Rua Cone4o A'estot "J1i Lekttu CE?. ó5.554-AA0

7. DAS OBRIGÀÇÓ[S DÂ CONTRA'I'ÀI),\:

7.1. Executâr os serviços contratados coln zelo. de forDa a cumplir com todas as suas

obrigações e a finalidade da contratâçâo;

7.2. Ser a única responsável pelos alos pritlicxdos pclo scu Pcssoâl e prepostos, excluídâ a

Câmara de quaisquer reclamaçôcs e rnrlerr,z:r'. . .

7.3. Prestar os serviços nos prazos deÍlnidos pclo solicitanle e â panir do recebimcnto dâ Nola

da Execução de Serviços e de âcordo com as esPecificirções do presente Projeto uásicol

?.?. Cumprir com as demais imposições do irrslrtlmento con\ ocllorlo:

?.8.PrestârosserviçosdeformânrelictllosiLccol]slanÍe!n]antendo.ossempreemperfeita
ordem e funcionâmentoi

7.9.ComunicaÍàCoNTMTANTE,poÍcscrito.qulllqueranonnalidadenoseíviçoeprestâroS
esclarecimentos necessários;

?.10. Não traísferir a outrem' no todo otl erll farte r c'xecuçâo do contrato sâlvo com pÍévia e

expressa autorizâção da Contratante;
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8.3. Repâssar todas as informações necessár'ias para a prestnção dos serviços. objeto dcste

Projeto Básico;

8.4. Informar ao licitante sobre novas ocorlêrr0iâs relacionadas com a execução dos serviços. e

diligenciâÍ noscasosque eyigem pro\id;n.;,...{r(1i\ r':

8.5. Fiscâli7ar e acompanhar a exe. uçáo J, . .'. . ,.'^r

8.6. Manifestar-se formalmente em lodos os rLos r!lltivos à e\ecução do contrâlo. enl especiâ1,

na aplicação de sanções e alteragões do rlrcsr o

8.?. Fornecer à contratada todo tipo de inÍonnaçÀo inlerna essencial à realizaçAo dos

fomecimentos;

8.8. ConíeÍir todâ a documentação Íécnicâ 8cr'rdâ e epresentada durante a execugão do objeto,

efetuando o seu âtesto quando a mesnra eslivcr crr conlorrnidade com os padrões de infonnação

e qualidade exigidos;

8,9. Homologâr os fornecimentos executldos quândo os mesmos estiverem de acordo com o

especificado no Projeto Básico.

9. DA FISCÀLIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1. A Contratante acompanhará a execuçio dos scr\ iços nrodiarte de fiscal e gestor de contrato

Iros termos dâ Lei.

10. DO PÀGAMENTOI

10.L O pagamento será feito meDselnentc Pch Câlnârâ l\'lunicipal de São Bernardo' em mÔedâ

coÍente nacional, med;ante Transfe.ência llxrrcária lllctrônictt, direto Da Contâ da Contrâtâdâ'

referente ao quantitativo dos itens fornecidos rro período e ocorrerá ate no náximo de 30 (tri a)

dias, mediânte a apresentação da competenle Nolit i:iJcal olr Falura.

I0.l.l. A CONTRATADA delerá protocolar na sede desla Cámara a

solicitação de pâgâmento, âssinada e carinrbe(li pelo reptesentanle legal da empresa em papel

tjmbrado, contendo o no do processo licitllório. es irriôrrlrações para cÍédilo em conla correllte

como: nome e número do Banco, nonlc e núlllclo da Agência e número da contâ, ânexândo a

Nota Fiscâl devidâmenÍe atestÂ, enlitida sern rrlsura cnr let,a bcrn legivel,-iuntamente com copiJ

do contrato, cópia da nola de ernpenho c.rrrro lrmbérn as demâis cenidões atLtâli7âdâs:

Ceftificado de Regutaridade.le Situação do FlLndo dc Crtrrntia do lempo de SerYiço _ FCTS,

Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDI. CeüidÀo Negalivâ de Débilo junto à Previdência

Social - CND, Certidão Conjunta Negalivâ (le [)óbitos Relâtivos a TÍibutos FedcÍais e à Dívida
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Àtiva da UÍião, expedida por órgàos da :Êcretariâ da Receita Federal do Brâsil e da

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e c.iri.['ies negativas de débilos expedidas por órgãos

das Secretariâs de Fazenda do Estado e do lvlurricipio.

10.2. Como condição para Administraçào cliluir Lr pagamento, a licitante vencedora deverá

manteÍ âs mesmas condições de habilitaçio.

10.3. A Íotâ fiscal/fatura deverá ser emi{idâ t)ela própria Contratadâ, obrigatoriamente com o

número de inscriçâo no CNPJ com quc ]i câdastrado no depârtamenlo de cadastro dc

fornecedores da Câmara Municipal de São IleLrlllrdo. constante ainda da Nota de Enrpenho c do

Contíato, não se admitindo notas fiscais/ixtulri elnilidâs con] oulro CNPJ. mesmo de Íiliais otr

d^ Í\ ttiz-

11. DOS PRAZOS:

ll.l. Será lavrado instrumento contratu0l rtut deverá leÍ sua vigência até Jl de dezembro de

2019, a partir da data sua assinalum.

12. DO CRONOGRAMA Df, DESEMI]OLS():

12.1. O cÍonogrâma de desembolso será ntcrrixl no vâlor de R$

paÍir da liquidação do serviço prestado, rros lcrnros da âlinea "b",
Federalí" 8.666/93.

inciso XIV do aÍt.40- da Lei

São Bemardo - MA,28 dejaneiro de 2019.

Crisonelc ÀloDlciro Coslâ

Assessoru lo ati nrLt Mtolicipal de

.\n. lttr"0n1o

sçr.- lot


