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PREFEIURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PAúCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

GABINETE DO PREFEIrO

TERMO DE REFERÊNCN

í- TNTRODUçÃO

1.1. Este Termo de Referência visa orientar a CoNTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNTCOS

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NÂO

CONTEMPLADOS PELA ASSESSORIA JURíDICA DO MUNICíPIO DE SANTA IZABEL DO

PARÂ, COM ATUAÇÃO, PREVENTIVA E REPRESSIVA JUNTO AOS TRIBUNAIS

suPERloRES, ORGÃOS DE CONTROLE E AUTARQUIAS FEDERAIS, sem prejudicar o

funcionamento diário e regular do Ente.

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

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

exigências do processo licitatorio e dos documentos fiscais comprobatorios.

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 dependências dos seus escritórios com endereço em Belém e Brasília,

havendo a possibilidade da retirada de documentos do órgão, com a presença de no minimo

02 (dois) dias por semana e sempre que for necessário ou solicitado pela Prefeitura, para

manter a regularidade dos seruiços, a partir do início do contrato.

2. OBJETO

2.1- CONTRATAÇÃO nr SERVTÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM

ASSESSoRIA E CoNSULTORIA JURíDICA, NÃO CONTEMPLADOS PELAASSESSORIA

JURíDICA Do MUNIcípto DE sANTA TzABEL Do pARÁ, coM ATUAÇÃO, PREVENTIVA

E REPRESSIVA JUNTo AoS TRIBUNAIS SUPERIORES, ORGÂOS DE CONTROLE E

* ^' AUTARQUTAS FEDERA|S.\\x\
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3.í- A justificativa, está nos termos do parágrafo primeiro do artigo 25 da Lei 8.666/93, em

função do desempenho do pretenso escritorio junto à órgãos e entidades públicas, conforme
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comprovado com os atestados de capacidade técnica em anexo, em função da equipe

técnica, mmposta por advogados especializados em Direito Público, e também, pelo

escritorio contar com sede em Brasília, dirimindo com maior dinamismo e o resultado eficiente

as demandas que lhe são confiadas no âmbito dos Tribunais Superiores (STF/STJ e TCU);

3.2- Com tal contrataçao, o intento é promover a rigorosa observância dos procedimentos

legais da Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará, de forma eficaz e, por isso, fazer com

que haja representante jurídico mais próximo aos Tribunais Superiores, como o Superior

Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal

de Contas da União, principalmente, com a execução do princípio da Eficiência, imputado ao

Direito Brasileiro pela EC'19.

3.3. Justifica-se, ainda, a contratação, diante da inexistência de servidores habilitados

efetivos ou contratados no âmbito judicialde tal pretensão, 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 atribuiçoes 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 Juridica instituida no âmbito do Municipio de Santa lzabel do

Pará.

3.4- Além de não haver profissionais em números compatíveis com a realidade, é crucial que

a Pessoa Jurídica atuante no referido serviço, detenha conhecimentos especiÍicamente nesta

área de atuação, conhecimento estes de legisla$o que são direcionados exclusivamente ao

campo do direito público, inconfundível.

4. CONDIçOES PARAPARTICIPAçÃO NO PROCESSO SELETIVO E PAGAMENTO

4.í. A proposta selecionada leva em consideração a singularidade do obieto do processo e

notória especialização do Escritório.

4.2.Serápago, à tíhrlo de honorádos, a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

mensalmente, vedandose readequação ou qualquer acréscimo.

5. OBRTGAçÕES ons PARTES
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5.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, como entidade

contratante, obriga-se a:

a) outorgar procuração ad judicia ex extra, com poderes específicos ou gerais para

interposição dos recursos ou medidas judiciais cabíveis, conforme previsto no Art. 105 do

Novo Codigo de Processo Civil, bem como para atuar junto aos órgãos públicos, com firma

reconhecida;

b) entregar à contratada as informações e documentos solicitados inerentes à execução

dos serviços;

c) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, com observância da Lei Federal n0.

8.906/96 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil);

d) efetuar o pagamento dos honorários advocatícios e despesas previstas no eventual

Contrato a ser celebrado.

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

a) executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de Referência

com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;

b) considerar as decisões ou sugestões da Secretaria de Administração e Finanças do

Município, do Gabinete do Prefeito e da Assessoria Jurídica do Município de Santa lzabel do

Pará, sempre que as mesmas contribuírem de maneira significativa na qualificação dos

trabalhos e agilidade dos mesmos,

c) fornecer mão-deobra profissional qualifrcada e habilitada, devendo os proÍissionais de

Direito ter registro no respectivo orgão de classe;

d) arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoalcontratado na execução das

atividades externas proprias e de eventualtreinamento;

e) disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a terceiros

somente com autorização da Secretaria de Administra$o e Finanças, após parecer prévio

do Departamento Jurídico da Contratante;

f) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamaçÕes ou

orientações se obriga a atender prontamente;

g) assumir as despesas retativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou

conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais

passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários,

equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças
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em repartições públicas, registros, autentica@es do contrato, etc., e ficando, ainda, para

todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de qualquer vínculo

empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;

h) responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do

contrato a ser firmado;

i) não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem

prévia e expressa autoriza$o da contratante,

j) submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento,

discrição e urbanidade na relação interpessoal;

l) exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informa$es apresentadas e atuar sempre

dentro dos prazos estabelecidos.

m) Compete à empresa contratada a execu@o dos serviços previstos na cláusula anterior,

com denodo e responsabilidade, adotando todas as medidas necessárias à concreção do

objeto contratado.

6. DURAçÃO DO CONTRATO

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

de 2020, admitindo-se a sua prorrogação, caso, previamente, haja necessidade e interesse na

prorrogaçã0, apresentada pela Conhatante.

Santa lzabeldo Pará - PA,06 de

PREFEITO
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