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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBiTETO:

Os r.êfêridos serviços enqlobam

consuftivo juridico mediante a elaboraÇão de:

( FrNÀNCETRO-ECONôdICO)

contratação de ser:viÇos juridicos para a realização de
assessoria e consultoria, nas áreas dê Direito
Econômico, Einanceiro, Adminístrativo, Civil,
Trabalhista, .Arnbiental e ainda Àcompanhamento
Processual e Àdministrativo das denandas êm curso no 2ô
grau de jurisdiÇão e Tribunais Superiores, conformê
espêcificaÇÕês constantes neste Termo, com apoio ao
órgão dê controlê interno Ínunicipal e aos Fundos
Municipais, conformê Têrmo dê Rêferênciâ ao Edital -
Ànexo I.

2. ÀTRIBUIçõES:

assessoramento

I - Àssêssoramento juridico à Administraçáo Municipat no exame
de questÕes fiscais coíl orlentação e acompanhamênto das açôes
fiscais do dêpartanênto nunicipaf de aÉecadação com emissão de
parecer e elaboração de minutas de atos admini st rat ivos ;

If - Assessoramento jurldico ao Municlpio na interpretaÇão e
aplicaÇão das Leis Or.Çamentárias (PPÀ, LDO/ I-OÀ) , Iêi dê
Responsabilldadê Fi6cal (l,Rf) e Leí n. 4.320/1964, com a emissão
de parêcer, se nêcessário;

TIT - Elaboração de minutas de decretos ê dê projetos de lei, êm

matérias tributária;

IV - Acompanhanênto e assessoramento do procêsso adminlstrativo
flscal no Município, na constltuiÇão do crédito tributário e
atuação nos processos admlnistrativos fiscais provocados pelos
contribuintes,
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V - Exame de processos judiciais tributários em que o Municipio
seja partê, para orientaÇão de procedinênto e exêcução do mesmo;

VI - Àprêsentação dê dêfesâs ê rêcursos administrativos em auto6
de infração e acompanhamento de procêssos administrativo-
tributários contra o Municipio, junto às Delegacias da Receita
Eêderaf ou Consefho Administrativo dê Recursos Fiscais - CÂRf;

Vff - Assessoramento na adesão a parcê1amênto6 dê tributos junto
à Secretaria da Receita Fedêral do Brasil e Procuaadolia Geraf
da Eazenda Nacional,l

VTTT - Âssessoramênto êm at.ividadês que visêm obter a Certj.dão
Negativa de Débito6 iêlacionêdos a Tributos, a ContribuiÇões
Previdenciárias e à Dívida Ativa da União, êxtrajudiciâl ou
judicialnente, com ê baixa da rêspectiva restriÇão no cÀuc;

IX - Assessoramênto êm atividades que visem rêgulâirizâr
inscriÇões junto ao Cadastro Infor.mativo de Créditos não
Quitados do Setor Púb]1co Fêdêral - CÀDIN, êxtrajudiclal ou
judicialmente, com a baixa da rêspêctiva restrição no CAUC;

X - Orientação quânto à correta interpretaÇão da 1êgis1ação
federaf, no que diz respeito à base de cálcu1o dâ contribuiÇão
plevidenciá.ia e contribuição para o PÀSEP, a fin dê evitar a
lavratura dê autos dê infraÇãoi

XII - Confêcção de parêceres envolvendo a intêapretâÇão da
1êgisIaçâo tributária nunicipaf, bem como projetos dê 1ei
rêlacionados à árêa fiscal,

XTI - ÀtuafizaÇão da legislação tributaria municipal,l

11) (ÀDMINTSIRÀIrVO)

I - Elaboraçâo de minutas de atos admini s t rativos, tais como
LicenÇa, AutorizaÇão, Permissão, Concessão, HomologaÇão,
AprovaÇão, Certidão, Atestado, Poxtaria, ResoluÇão, Oficio.
Rêgimento/ Instrução, A]vará e outros;

TT - Elâboraçáo dê parecêres juridlcos acerca da revogabifidade
ou anulabilidade de atos administrativos.
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da adninistraÇâo nunicipal
readaptação, rêvêrsão,

rêintêgraÇão, recondução,
substituiÇão, êxoneraÇão/

demandas dos servidorês

aposêntadoria, pênsâô, vencimento, remuneração, gratificaÇôês,
adicionais, auxilios, vantagens, estabilidadê, ajuda dê custo,

transferência/
demissão,

afastamentos,

asSessoramênto na contlação de Àgentes
ê Aqêntê dê CoÍüâte a Endêmias, nos moldes

da Constituição federal e da I-êi Fedêraf nô

V - Orientação ê a6sêssorânênto na contratação por. têmpo
determinado para atêndêr a necêssÍdade temporária dê êxcepcionaf
lntêlesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Eederal e da l-ei Eedêral A" 8.145/93;

ÍV - orientaÇão e assessolatnento da administrâÇâo municipal, com
elaboração de parêcerês jur.idicos, âcerca dê requerimentos
administr.ativos dê servidores públicos municipais no que sê
refêIe à pronoÇão, rêadaptaÇão, reversão, aproveitamento,

quanto à nomeaÇão, promoÇão,
aprovel t amento / di sponibi l idadê,
transfêrência, redistribuiÇão,
demissão, aposentadoria ê deÍnais
públicos municipais;

di sponibi l idade, rêintêgração, rêcondução,
reclistribuiÇão, substitüição, exonêraÇão,

indenizaçôes, diárias, férias, Iicenças,
concessÕes de ausência, acumufação de cargos.

III - Orientação e assessoramento

VI - OrientaÇão e
Comunitários dê Saúde
do artigo 198, § 4',
Lt.350/2AA6,

suov-nçóês ê renün-ia de recêr-asi

TX - Elaboração de parecêr acercê
petiÇôes e requerimêntos formulados
inter.no do municipio;

VII - OrientaÇão e assessoramênto da administraçâo municipal,
com elaboraÇâo de parecer acerca de procêsso administlativo
disc'plinêr co_Lrê servioores pLb.Licos municlpais;

VTII - Orientação e assêssoramento dos órgãos de controfê
interno do municipio auxifj.ando nâ fiscalização colltábi1,
financêira, orçamentária, operacional ê patrinonial do MunicÍpio
e das entidades da AdministraÇão Direta ê lnclirêta, quanto à
legalidade, leqitimidadê, êcononicicladê, aplicação das

dê denúnciâs, reprêsêntaÇões,
junto aos órgãos de controle
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X - ElaboraÇão de minutas de respostas a pêdido de informaÇÕes
formulado por quafquer cidadão ou instituiÇão junto aos órqãos
de controle interno ou qualquer outro órgão da administraÇão
pública municipal, nos moldê6 da Lei federal T\" L2.52'7/2A11,.

XI - Orientação e assessoramento do municÍpio na prestaÇâo de
contas da arrêcadação, guarda, gerênciamento ou administraÇão de
dinheir.os, bens ê vâlorês públicos municipais ou pêlos quais o
municÍpio respondai

XII - Orientação ê assêssoramento técnico-legislativo, com
âcornpanhaÍnento do processo legisfativo, incfuindo: elaboração dê
minutas de Projetos de Lêi, Decrêtos, Portariasi Regimentos,
Instruçôês Nomativas, ResoluÇÕes, Mênsageos de vêtoi

XIII - Acompanhamento clas pIêstâÇÕes de contas dos convênios
firmados pêfo Município com outros entes ou órgãos;

I I1) (CONIENCfOSO)

I - Patrocinio dos interesses do municÍpio em processos
judiciais em quê êstê for parte, assistentê, telcelro
intêressado, êm trâmitê na ,Justiça Estaduaf, afustiÇa Fêderaf,
JustiÇa do Trabalho, inclusive Tr.i.bunaf dê ,fustiça, Tribunal
Regional Federal, Tribunaf Regional do Traba1ho, Supêrior
Tribunal de JustiÇa, Tribunal Supêrior do Trabalho, Supremo
Tribunal Federal, inclulndo a elaboraÇão de peticão inicial de
aÇões ordinárias, cautelares ou êspêciais; defêsai exceÇõesi
incidentes, reconvenção; ar.guiÇôês; rêcursosi IiquidaÇão;
inpugnação; ênüargos de devedor; aÇão rescisória; guerefa
nü)itati6; medidas cautelêres, âléÍn de realizaÇão de audiênc1as;
bem como qualquer outao ato ou medida adequada a patrocinio do
intêrêsse do rnunicipio, notadamentê, êxceto para rêcuperação de
créditos iribrrtári ôs :

a) Defesa êm açÕes ordinárias, cautefares, mandaclos de
segurança, habeas data, propostos por. sêr.vldores públicos em

face do município;

b) Defêsa em açôês ordinárias, cautelares, mandados de
sêgurança propostas por ficitantes, contratados ou quaisquer
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outros interessados, que tenha Por
licitatório ou contiatos administrativos,

obj êto processo

i) Paopositura dê aÇão direta de inconstitucionafidacle de 1ê1
municipal ou ato norinativo municipal.

Estado, inclulndo:

c) Defêsa em aÇôes civis públicas, aÇõês por âto dê
improbldade administrativa proposta pêIo Ministério Público
ou qualquer outro interessado contra ato da administração
púbfica municipal;

d) Defesa em açôês populares proposta por qualquer cidadão
contra ato cla administração pública munlcipal;

e) Defêsa êm açôes de inconstitucionalidade de lei municipal;

0 Propositura de ação dê improbidade administrativa para
rêsponsabilizaÇão de sêrvidor, empregado, contratado,
ocupante de cargo ou função, ou alnda aquelê que, mesmo

transitoriamente ou sem rêmunêracão, por ê1eiÇão, nomeaÇão,

designação, contratação ou qualquer outra formê de
investidura ou vinculo, exêrça ou tenha exêrcido nandato,
cârgo, ênprêgo ou função na administraÇão púb1ica municipal,

g) Propositura de aÇão civil pública para respons abi 1i zaÇão
por danos causados ao meio-ambiente; ao consumidoU a bens e

dirêitos de valoa artlstico, estético, histórico, turístico e
paisagistico; à ordên urbanistica; a qualquer outro intêresse
difuso ou coletivo; por infrâÇâo da or.dem econômica ê da
êcononia popular, em ânüito municipal;

h) Propositura de rnedida judicial para retirada de registro de
irrêgularidades da adminlstração pública municipal junto ao
Sistêna de AdministraÇão Einanceira da União - SIAEI;

II - PatrocínÍo dos intêresEes do municipio através da
apre§entação dê dêfêsas, recursos, intervênçÔês orais, bem como

todos os atos procêssuais adêquados para tanto, em procêssos
administrativos êm trâmitê na Câmara Municipal, Tribunal de
Contas do Estado, Tribunal de Contas da Unlão. órgãos e

entidades da administraÇão direta ou indirêta da União ou do

n.i,NNs'
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1. Processo de PIêstaÇão de Contasi

2. Procêsso de Tomada e Prêstâçâo de Contas Espêciaf;

3, Rêlatórios de Gestão Êiscal,

4. Processo de Àudltoria Especial,

5. Procêsso de Destaquê;

6. Processo dê Âtos dê Registro de Admissão dê pessoal;

7. Processo dê Aposentadoria, Trânsfêrência para Rêsêrva
Rêmunerada ê Pensôes;

B. Processo de Dênúnciasi

9. Medidas Cautêlarês;

10. Processo de Auto de fnfração; ou

11. Quafquer outra medida contra o municipioi

III - ElaboraÇão dê Pedido de Rêscisão contra deliberação ou
julgamento proferido por órgão fracionátio ou plenário do
Tribunâ1 dê Contas do Estado, Tiibunaf de Contas cta União,
órgãos ê entidades da administraçâo direta ou indir.eta ala União
ou do Estado.

rv) (r,rcrÍÀçÀo E coNTaÀIos)

I - Consultoria e assêssoramênto êm processos licitatórios,
auxifianclo o tnunicípio na interprêtaÇão ê apficaÇão da I-êi no
8.666/93, Iêi n' 10.520/2002, e dêmais lêgislação aplicáve1
quanto ao tema, incluindo:

a) OriêntaÇão par:a escolha adequada dê nodalidade ê tipo dê
licitaÇão;

b) ElaboraÇâo ê/ou revisão de minutas de êditais;

i'lü)ü'
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c)

d)

e)

f)

q)

d)

c)

e)

f)

s)

pêrecêr jurídico sobre

minuta de respostas a
impugnaçôes a êditâis;

parecer jurldico sobrê

legalidade dê

solicitaÇão de

impugnaÇõês a

sobraê rêcursos

ElaboraÇão
editais;

Elaboração
infoflnaÇões

Elaboração
editais;

Elaboração

de

de

dê parêcêr jurídico
admini strativos;

de

deh)

dê

dê

Efaboração de minuta de respostas a solicitaÇõe§
infomaÇõês soble processos licitatórios;

ElaboraÇão dê parecêr jurídico acerca da legalidade
processos licitatórios.

II - Consultoria e assessolamento acerca
administrativos, mediante :

a) ElaboraÇão e/on revlsão de minutas
admlnistrativos,

contratos

ElaboraÇão dê minutas de notificaçóes para cunprinento de
obiigaçôes assumidas pê1os contratados da ÀdministraÇão;

Elaboraçâo de notificaÇÕes sobrê sanÇÕêg administrativas
por descumprinêoto dê contrato;

ElaboraÇão de parêcer juridiõo acerca da aplicabilidade de
sanÇões administrativas por dêscumprimento de contrato;

Elaboração de parecêr juiidico acerca da legalidadê dê
aditamentos, alteraÇÕês, rêajuôtes, repactuaÇão de
contratos admini strat ivos;

Elaboração dê minutas de aditamentos, alterações,
reajustês, repactuação cle contratos administrat ivos i

Elaboração de parecer jurídico acercê da rêvogâbifidade ou
anufabifidadê de contratos admini strat ivos .
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AvaliaÇão da documentaÇão/ 1âudos e projeto, referente aos
plocêssos de licenciamento aúblêntâI, êÍnissão de parêcerês
técnicos e comunicaçÕes de despacho, elaboraqão de licenÇas
anbientais, ôs dêmais sêrviços citados nas resoluÇões CONSEMA/PE
O3/2O10, A4/2A10 e 231/98 do coNAMA - conselho Nacionaf ctê Meio
Ànbiente. Ouando nêcessárlo revisar e implantar novos
forúulários de licenciamento e documentos de atividades
potencial.mêntê poluidoras ê Iicênciamentos fforestais, incLuindo
a revisão da legislação ambiental ê adêquaÇâo, se necessário da
legislaÇão vigentê.

1. PREçO

Pieço máximo da parcefa mensal: R$ 23.100,00 tnêasa].,
pêrfazendo para o perlodo dos 12 mesês o valot total de RS
277 .2O0,OO (duzentos e setenta e sete mif e duzentos
rêê rs) .
Sendo o vafor Estimâdo de R$ R$ 11.100,00 (oaze nil. e cem
reais) à Prêfeitura Municipal de Passira; R$ 2.400,00
(aêj,É mi]. rêaia) ao Fundo Municipal dê Assistência Social;
R§ 7.200,00 (sete mil ê duzentos teais) ao Eundo Municipâf
de Saúde; R$ 2.400,00 (setê Ínif e duzentos reâis) ao Eundo
Municipal de EducaÇão.

A proposta dêverá conter:

3.1 - Prazo dê pagamênto: O prâzo sêrá de 10 (dez) mêse6.

3.2 - Eorllre dê pagemênto: O pagamento será mensaf.

3.3 - Val-idadê da Proposta: A validade da Proposta não será
inferlor a 60 dias.

3.4 - Ptazo dê vigância: A vigência do presente contrato é de

10 (doz) meses, contados a partir da data de sua asslnatura,
pê1as partes contratantes. Podendo ser prorrogado conformê o

inciso II do art. 5? da Lei 8.666193.
3.5- Dêcleração: quê o licltantê concoada com todos os

termos destê edital.

4. PÂGAMENTO:

PREFEITURÂ MU]iICIPAt DE PÀSSIRÀ
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Fundos espêcials
05 (cinco) dias útêis

fiscal, devidamentê

A Prefeitura Municipal de Passira/PE
efetuará o pagamento no prazo de até
após a apresentaÇâo dâ fatura/nota
atestados pêlo órgão responsávê].

5. oBRrcAçõEs DÀ coNÍRÀTÀDÀ:

Sêrá cle !êsponsabllidade da contrâtada:

Exêcutar os serviços en conformidade com o prêsênte
terno de referência.
À CONTRÂTÀDA se obriga a nênter o sigilo sobre as
ioformaçôes obtidas no exercÍcio dêssê contrato,
inclusive após vigência dêstê, somente podendo
divulgêr informaÇÕes obtidas na execução deste
contrato desde que préviâ ê fomalmênte autorizadas
pelo CONTRÀTANTE, rêssafvadas as inforÍnaçÕes que
sejam de caráter públ ico;
Os serviços sêrão executados nas. instalaçôes da
CONTRÀTADÀ, e na sedê do CONTITÀTÀNTE parâ colhêr
infomaçôes e dados nêcêssários à êxêcução dos
serviÇos, aêcêbêr e devolvêr procêssos, documentos e
materials, participar de reuniõês e outros encontros,
e demais atividadês que lhe demanden a presença;
Cumpaê à CONTRÀTÀDÀ rêsponsâbilizar-sê, através de
pessoal próprio, pelâ retlrada dos documentos ê dos
plocêssos administrativos no endereÇo do CONTRÀTANTE
cono também pê1a sua devoluÇão no mesmo 1oca1,
juntamente com as cópias das petiçôês protocolâdas ou
pareceres êlaborados, com excêção dos autos
judiciais, quê dêverão ser devolvidos pela CONTRÀTÃDÀ
nos rêspectivos cartórios ou através dê protocolo
intêgrâdo após a tomada de providênciês objeto do
contrato, sem qualquêr custo para o Municlpj.o.
O CONTRÀTÂNTE deverá fornecer à CONTRÀTAIÀ no ninimo
três núnêros de telefones dê êdvogados de sua equipe
quê possam ser acionaclos a qualquer hoia ê dia em
caso de urgência;
À CONTRÀTÀDÀ e aos êclvogados que lntegram sua equipê
é vedado atuar ên qualquer causa movida contra o
CONTFATANTE durante o prazo de vigência deste
contrato, devêndo obsêrvar ainda as dêmais regras
sobre o exerclcio profissionaf da advocacia.
Resciadido ou extlnto o contrato, os advogados da
CONTRÀTADÀ ôão poderão atuat nas causas e procêssos
em que ãtuaram como rêpresentantes do CONTRÀTÀNTE,

PREFEITURA iIUNICIPAL DE PASSIRA
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À CONTRATADA não poderá formalizar qr-ralquer
acordo sem a expressa autorizaÇão do CONTRATANTE.
Todos os acordos, judrciais ou extl:ajudiciais
deverão ser subscritos por representante do
CONTRATANTE;
O CONTRATÀNTE. declarando tratar-se de questãô
uroence, comunicêoê à ConLraEada por releion. e
e-mâil ou fax, poderá solicitar que a Contrêtada.
em prazo não superlor ê 3 (três) horas:
encaminhe um advogado para reunião presencial na
sede do CONTRATANTE, na cidade de passir.a/pE ou
outro local que se faça necessário, por este
indlcado;
encaminhe um advogado para verificar processos/
acompanhar dirigente ou funcionário do
CONTRATANTE em local designado, na cidade de
Pass i ra- PE;
Sêmpre que solrcitado pelo CONTMTANTE, a

Contratada deverá enviar. advogado para participar
de r.euniões, licitaÇões ou consultês pessôais na
sede do Município. Despesas de deslocamento pêra
atividades realizadâs na Cidade dê passira/pE ou
outr:as cidades que se fizêrem necessários, são de
r:espônsabilidadê da Contratada, não suieitas a
rêssarcimento.

6. oBRTGAÇõES DA CoNTRàTÀNTE :

r Fiscalizar os sêrviÇos e efêtuar o pagamento deêcordo con o estabefecido nêste termo de
referência.

issão Espêc1al de Licitaçào
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