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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

BUJARU (PA), 07 de janeiro de 2021. 

Oficio n° 015/2021 

Para: Gabinete do Prefeito 

Att. Miguel Bernardo da Costa Júnior 

Prezado Senhor: 

Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo e, solicitar a V. sa  o Procedimento 

Administrativo para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para 

atender a Prefeitura Municipal de Bujaru/Pa. 

Justificativa: 

Justifica-se a contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e 

consultoria jurídica, de natureza singular e especializada na área do Direto 

Administrativo Municipal, tendo em vista as constantes mudanças na área do Direito 

Administrativo, com edição de leis, regulamentos, decretos e etc; a necessidade de 

orientação, assessoria e consultoria Administrativa aos servidores públicos 

municipais e ao Prefeito Municipal, bem como diante da inexistência de profissionais 

capacitados, graduados e especializados no quadro geral de pessoal da Prefeitura 

Municipal de Bujaru, que possam orientar os servidores no processo de 

reorganização e adaptação administrativa. 

Como a Prefeitura já vinha mantendo contatos de serviços técnicos 

profissionais especializados no ramo do Direito Público, a continuidade dessa 

medida administrativa revela-se oportuna e conveniente para atender o interesse 

público municipal, diante da falta de pessoal mais experiente e conhecimentos mais 
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aprimorados, que escapam da trivialidade das atividades rotineiras e corriqueiras do 

dia-a-dia, mas dependem, fundamentalmente, de orientação e ensinamentos de 

maior qualificação, que só podem ser oferecidos por quem possui comprovada 

qualificação acadêmica, cuja especialização decorra, também, de reconhecida 

experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos 

necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender 

os legítimos interesses desta Prefeitura e Secretarias. 

Escolha dos Executantes: 

Indica-se a contratação da empresa SANTOS & SANTOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, com o CNPJ n° 07.620.428/0001-86, em 

face das informações de que possui pelo menos dois profissionais de assessoria e 

consultoria jurídica com comprovada especialização acadêmica no ramo do Direito 

Público, abrangendo as áreas administrativa. 

Além do mais, consta que esses profissionais são muito experientes, pois há 

vários anos prestam serviços especializados para as Administrações municipais, 

com destacada e elogiada atuação pelos representantes legais dos entes 

contratantes. O que possibilita a celebração de contrato de natureza multidisciplinar, 

envolvendo as mais variadas questões administrativas como licitação, recursos 

humanos, 	contabilidade, 	finanças, 	orçamento, 	legislação, 	tributação, 

desapropriações, Tribunal de Contas etc. 

Desse modo, então, o contrato de serviços técnicos profissionais 

especializados alcançaria atividades relacionadas com assessoria e consultoria de 

atos jurídicos em geral, eiaboração de defesas administrativas junto ao Tribunal de 

Contas, revisão de, Código Tributário Municipal, elaboração de projetos de leis e 

decretos, organização de concursos e processos seletivos, orientação jurídica e 

legal ao Gabinete do Prefeito, etc. 
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Sem perder de vista que a contratação de profissional de maior quilate 

jurídico e técnico depende do grau de confiabilidade que transmite com o histórico 

de seu trabalho em outras Municipalidades, de modo a tranquilizar a Administração 

quanto a dispor de serviços de qualidade e com a eficiência necessária para 

atender, a contento, os relevantes interesses do Município. 

Do Preço dos Serviços: 

O preço mensal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a Prefeitura 

Municipal de Bujaru, totalizando o valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 

reais) dos serviços a coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida pela 

Administração municipal, diante das necessidades de atendimento de questões 

multidisciplinares, que mobilizarão os profissionais da empresa indicada para a 

contratação direta, não só com as visitas semanais na sede desta Municipalidade, 

mas com a disponibilidade do escritório profissional para acompanhar e atender os 

assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e imediata 

atenção. 

A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente "bruto", ou 

seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir 

todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e 

previdenciário. 

Certos de contarmos com a vossa atenção e providência, votos de estima 

consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

G 	 
Rui Guimarães da Silva 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
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TERMO DE REFERENCIA 

1- OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA. 

2- DOS SERVIÇOS  A SEREM CONTRATADOS: 

A prestação dos serviços a serem contratados abrangerá a área do Direito 

Administrativo, compreendendo: Prestação de serviços Técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica no período de janeiro a dezembro de 2021, 

consistente em: Prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria 

jurídica consistentes na defesa em ações judiciais em que a contratante figurar como 

parte, em qualquer grau de jurisdição, acompanhamento e apresentação de 

recursos administrativos perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará relativamente a prestação de contas do Poder Legislativo, assessoramento aos 

vereadores e Mesa Diretora da Câmara Municipal na elaboração e emissão de 

pareceres em projetos de lei. 

3- DAS DIRETRIZES: 

O contratado se obriga a: 

a) seguir as diretrizes técnicas da Prefeitura Municipal de Bujaru, emanadas 

diretamente ou por intermédio dos seus órgãos auxiliares, aos quais a contratada se 

reportará nas questões contravertidas e complexas, comprometendo-se a adotar a 

tese jurídica que melhor atenda ao interesse público, predispondo-se ao debate 

técnico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo de qualidade dos serviços 

públicos; 

b) manter a contratante informada a respeito da prestação dos serviços objeto do 

contrato, elaborando relatórios mensais e específicos, estes quando solicitados 

expressa e extraordinariamente pela contratante, entregando-os mediante contra 

recibos, ao administrador/gestor do contrato. 

c) ser o fiel depositário de toda a documentação que lhe for entregue, mediante 

recibo, pela contratante, até a sua total devolução, que também deverá ser feita 

mediante recibo; 

d) disponibilizar documental e virtualmente à contratante, as peças elaboradas em 

cumprimento ao contrato; 
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e) Quando da rescisão contratual, se vier a correr, apresentar relatório completo dos 

serviços já executados; 
f) realizar os serviços contratados com exclusividade. 

4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A despesa decorrente da contratação correrá à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Bujaru ou a ele provisionados, 
os quais serão discriminados na nota de empenho e no termo contratual. 

5- LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Os serviços contratados deverão ser prestados na sede da Prefeitura 

Municipal de Bujaru, Estado do Pará, e/ou no escritório da contratada. 

6- DO SUCEDÂNEO LEGAL DO CONTRATO: 
A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, 
podendo a rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da lei n° 8.666/93. A 
contratação será regida pela lei n° 8.666/93, pela lei n° 8.906/94, e pelas disposições 
do Código Civil. 

7- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

O valor total para a prestação dos serviços foi estimado em R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais). Sendo o valor total anual e de R$ 420.000,00 (quatrocentos 
e vinte mil reais). 
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