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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PAúcIo MUNICIPAL cAP. NoÉ DE CARVALHo

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

I. INTRODUçÃO

1,1. Este Termo de Referência visa orientar a contratação de serviços profissionais

ESPECIALIZADoS de REVISÃO DE PARCELAMENTOS F|SCA|S FEDEMIS ("Serviços"),

contratados nos termos da Lei no 14.039 de 17 de agosto de 2020, visando à revisã0, reduçâo e/ou

extinçã0, total ou parcial, de débitos consolidados no Parcelamento da Lei n,o 10.522f2002 e da Lei

n.o 12,810/20í3 que a CONTRATANTE possui junto à a Receita Federal do Brasil - RFB e à

Procuradoria Genal da Fazenda Nacional - PGFN..

1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padroes de

conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais

exigências do processo licitatório e dos documentos fiscais comprobatórios,
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1.3, Além de monitorar os serviços acima a empresa contratada realizará seus trabalhos

diretamente na sede da Prefeitura Municipalde Santa lzabeldo Pará, vinculada ao Gabinete

do Prefeito ou nas depen4ências dos seus escritórios, havçndo a possibilidade da retira{a 
Çe

documentos, do órgâ0, com a presença de no mínimo 02 (dois) dias por semana e sempre

que for necessário ou solicitado pela Prefeitura, par:a manler a regulaildade dos serviços, a

partir do início do contrato.

2. OBJETO

2.í. CONTRATAÇÃO DE sERVrÇos pRoFrssroNArs ESPECTALTZADOS de REVrsÃo DE

PARCELAMENTOS FISCAIS FEDEMIS ("Serviços"), contratados nos termos da Lei no 14,039 de 17

de agosto de 2020, visando à revisâ0, redução e/ou extinçã0, totalou parcial, de débitos consolidados

no Parcelamento da Lei n.0 10.52A2002 e da Lein.o 12.U0nUg que a CONTRATANTE possuijunto

à a Receita Federal do Brasil- RFB e à Procuradoria Geralda Fazendq Nacional- PGFN.
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3. JUSTIFICATIVA

3.í. A justificativa, está nos termos do parágrafo primeiro do artigo 25 da Lei 8.666/93, em

função do deseryrpenho do prgtenso escritório junto à órgâos e entidades públlcas, conforme
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comprovado com os atestados de capacidade técnica em anexo, em função

técnica, composta por advogados

3.2- Com tal contrataçã0, o intento é promover a revisão administrativa jurídica contábil dos

parcelamentos fiscais federais especiais, contratados nos termos da Lei n0 14.039 de 17 de agosto

de 2020, visando à revisã0, redução e/ou extinçâ0, total ou parcial, de débitos consolidados no

Parcelamento da Lei n.o 10.522/2002 e da Lein.o 12.810/2013 que a Prefeitura Municipal de Santa

lzabel do Pará possuijunto à a Receita Federal do Brasil- RFB e à Procunadoria Genal da Fazenda

Nacional- PGFN.

3.2.1. Os Serviços objeto deste Contrato consÍstê.m em:

a) Mapeamento dos debitos federais, exclusivamente aqueles parcelados nos termos das Leis n.0

10.52212002 e n.o 12,810 12013:
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b) Preparaçâo e encaminhamento, à: (i) Receita Federal do Brasil- RFB, (ii) Procuradoria Geralda
Fazenda Nacional- PGFN, de requerimentos de revisâ0, reduçâo e/ou extinçã0, parcialou total

dos débitos tributários da CONTRATANTE relativos a matérias já consolidadas em favor do

contribuinte seja pelo CARF ou com orientaçâo da PGFN, e tribunais de jusüça;

c) Acompanhamento dos processos administrativos a partir da protocolizaçâo dos requerimentos

previstos acima.

3.3- Justifica-se, ainda, a contrataçâ0, diante da inexistência de servidores habilitados
, : , .. ,. j r.. .i ,. '.:... :, . :. ,.

efetivos ou contratados no âmbito juridico de tal pretensã0, que se trata de assunto específico

e singular do Município de Santa lzabel do Pará, uma vez que há advogados nesta Prefeitura,

todavia, todos com atribuiçôes extremas e que, caso fosse colocado em suas tarefas tal

desiderato, certamente o serviço ultrapassaria o limite do razoável de um servidor, além da

inexistência de Procuradoria Jurídica instituÍda no âmbito do Município de Santa lzabel do

Pará.

3.4- Além de nâo haver profissionais em números compatíveà lo*. o.,,OrO., U.rr.iri qr.

a Pessoa Juridica atuante no referido serviç0, detenha conhecimentos especificamente nesta

área de atuaçâ0, conhecimento estes de legislação que sâo direcionados exclusivamente ao

campo do direito público, inconfundÍvel.
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4.í. A proposta selecionada leva em consideração a singularidade do objeto do processo e

notória especialização do Escritório.

4.2. En contraprestaçâo à realização dos Serviços nas formas e condiçôes estabelecidas neste

Contrato, o Município de Santa lzabel do Pará compromete-se a remunerar os trabalhos efetuados
pela Empresa Contratada, a tÍtulo "ad exitum", no valorequivalente ao percentualde 20% (vinte por
cento) sobre o montante que vier a ser efetivamente extinto e/ou reduzido dos débitos parcelados,

mediante decisão administrativa deconente de requerimento a ser apresentado pela Empresa a ser

contratada.

4.2,1. Referidos honorários deverâo ser pagos pelo Município somente no êxito, após o recálculo

do parcelamento que estará disponível através do Certificado Dioital E.CAC.
i r l. I

5. OBRTGAçÔES OnS PARTES

5.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, como entidade

contratante, obriga-se a:

5.1.1. A Outorgar aos profissionais indicados pelo CONTRATADO as procuraçÕes físicas e

eletrônicas com os poderes específicos para o cumprimento do objeto deste Contrato.

5,1.2. Manter sob sigilo a sistemática de trabalho, temas e matérias de direitos utilizadas pelo

CONTRATADO na revisão do parcelamento, bem como não disponibilizar requerimentos a terceiros

e seus colaboradores intemos.

5.1.3. Por conveniência do CONTRATADO, essa poderá propor à C0NTRATANTE eventual

abatimento no montante dos honorários incidentes mediante sua liquidação à vista ou antecipada

Íicando a critério da CONTRATANTE o aceite de eventual proposta.

5.2. A EMPRESA DE ADVOCACIA, como entidade contratada, deverá:

Executar os Serviços objeto deste Contrato em obediência absoluta à legislação vigente.

5.2.1. Executar os Serviços proÍissionais sob sua exclusiva responsabilidade técnica, com

autonomia e por meio dos advogados e demais funcionários/colaboradores capacitados.
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5.2.2, Elaborar respostas verbais ou escritas relacionadas com os Serviços sempre que solicitados

pela CONTMTANTE.

6. DURAÇÃO DO CONTRATO

O Contrato a ser celebrado deverá iniciar sua vigência na data da assinatura até o dia 31 de dezembro

de 2021, admitindo-se a sua prorrogaçã0, caso, previamente, haja necessidade e interesse na

pronogaçã0, apresentada pela Contratante,

Santa lzabel do Pará - PA, 18 Março de 2021.

ICíPIO DE SANTA IZABEL DO PARA
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