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TERMO DE REFERENCIA 

 

1- DO OBJETO   

Contratação de serviços profissionais de advocacia e consultoria jurídica, realizada por pro-

fissionais liberal, comprovadamente capacitado e devidamente inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Pará, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de 

Santa Bárbara do Pará. 

 

2- DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E DA JUSTIFIVATIVA 

 A contratação revela-se a oportuna e conveniente para atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Educação, diante da falta de pessoal, mais experiente e conhecimentos mais apropriados, que es-

capam da trivialidade das atividades e rotineira 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 de-

sempenho anterior, em outras locais e outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é essencial 

e adequado para atender os legítimos interesses desta Secretaria Municipal de Educação no que tange ao co-

nhecimento técnico jurídico. 

 Nesse sentido, em fase das informações de que o profissional possui comprovado conheci-

mento e atuação no ramo, o que possibilita a celebração de contrato de natureza contenciosa, com o objetivo de 

recuperar as diferenças do FUNDEF de 1998 à 2002. 

 

3- DO PRAZO DE CONTRAÇAO   

A realização dos serviços se fazem necessários por todo o curso do processo judicial, objeto 

da presente contratação, sendo o período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de efetivação da con-

tratação.  

 

4- DA DESCRIÇÃO DOS SERVICOS E DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATADO 

  O Escritório de Advocacia contratado terá como missão o levantamento das diferenças do FUN-

DEF os anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, devendo as mesmas serem apuradas mediante cálculo a ser 

elaborado e validado pelo contratado. 

Após a verificação do valor a ser pago o escritório contratado deverá ajuizar a Ação Judicial no Judiciário 

Federal pugnando pela cobrança da diferença levantada. Deverá também enviar relatório mensal com o acom-

panhamento processual do aludido processo. 
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5- DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE   

Constitui obrigação da contratante o fornecimento dos dados técnicos referentes aos valores 

recebidos a título de FUNDEF de 1998 à 2002 na forma a ser solicitada pelo escritório contratado. 

Outra obrigação da contratada constitui no pagamento de honorários advocatícios mediante o 

êxito da cobrança pretendida, na ordem de no máximo 20%, sendo tal obrigação em até 30 dias do efetivo in-

gresso dos valores na conta da municipalidade, com recursos do erário. 

 

Santa Bárbara do Pará, 13 de março de 2017. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

KATIA REGINA DE OLIVEIRA BRITO 
Secretária Municipal de Educação - PMSBP 
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