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PROJETO BÁSICO

01 - OBJETO:

L l Conüatação de sociedade de advogados pâra prestâção de serviçosjuídicos
de atuação consultiva e contenciosa com atendimento p€rsonalizado à Câmara Municipal de São

BernardoÀ,ÍA.

02 - JUSTIFICATIVA:

2.1. O presente Termo de Refer€ncia tem por escopo a reâlização de licitaçâo,
visando contrâtar serviços profissionais advocaticios para atuação consuhiva e contencioss, sem

exclusividade, pam patrocinio de demandas administmtivas e judiciais de interesse da CâmâI'a

Municipal de São BernardoÀ4A, complementando as atividades da assessoria jurídicâ

§omissionada já existente, sendo seus serviços e atuação submetidos à geÍencia da Presidência

da CâmaÍa de Vereadores.

2.2. A contratação de um serviço juridico especializado visa um melhor
funcionamento da máquinâ Administrativa, tendo assim umâ ÍÍão de obra qualificada pam que

se possa obter melhores resultâdos nos procedimentos administativos da Câmara Legislativa.

2.3. Considerando que os princípios constitucionais basilares da AdministÍação
Pública devem ser observados e obedecidos por todos os eítes públicos, de acordo com a

interpretação dos artigos 131 e 132 da Constituição da República Federativa Brasileir4
constitucionâlmente foi regulamentâda a carreira dos Advogados Gerais da Uniâo e

Procuradores dos Estados e Municípios. sendo omissâ quanto à Procuadoria Municipal. Assim
sendo, cabe cada ente municipal legislar e regulamentar sobre o tema.

2.4. No presente câso, â CâmâÉ bgislativa Municipal, como muitos outÍos
Câmâms de veÍeâdores, apesar de possuir no seu quadro organizacional a assessoria em cargo

de comissão. a mesmâ não dispôe em sua estrutura suporte nec€ssádo em quantidade e

quâl;ficação de profissionâis pâra atender a demanda de consultivae contenciosa; especialmente

a quantidade potencial de lides, que possam envolver açôes não somente na sede do Municipio,
mas tamMm em outas comarcas.

03 - DAS ESPECIFICÀÇÕf,S DO OBIETO

3.1. Pessoa juridica: com experiência na área Consultiva e Contenciosq

para a prestaçâo dos serviços de Consultoria Técnica e AssessoÍia Jurídica.



.,,r\-

"Ê-
-)s-

ESTÁDO DO iIíÁRÁ.'11ÃO
CÀT1ÀK4 MI:NICIPÀL DE SÀO AERNÀRDO

citP,t-07 ó29 i2a,oaot 07
Rua ( onego \^tor n'2 1 5-Cenno, ( LP ó5 554-040

sõ. B.rhdrdolY1

o1
c J 7/3/'
t/{Ííí)

3.2. Especialização: o es€ritóío deverá ser especializado na prcstação de

serviÇos de Assessoria Juridica a órgãos públicos, o que será comprovado mediante

demonstração de experiências anteriores através de Atestado de Capacidade Técnica.

3.3. Equipe tecnica: o escritório deveú possuir uma equipe técnica com

especiâlizaçâo em Assessoria Juridica a órgãos públicos, devendo o Escritório dispor de pelo
menos: a) 0l (um) deles pós-grâduâdo em çrelo menos uma das sêguintes áreas: Direito Público,
Direito Civil ou Direito Processual Civil, ei b) 01 (um) com experiência como CoÍtrolador ou

Pregoeiro ou Assessor Juridico ou Gestor de Contatos e Convênios na Clamam do responúvel
técnico. Os integrantes dâ equipe técnica deveÉo possuir vínculo formal mm o Escri&rrio
prestador, seja como, sócios, empÍe8ados, associados ou autônomos.

3.4. A pessoa jurídica deverá ter Registro na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Estado do Mamnhào, incluindo taÍnbém os membÍos da equipe tecnicâ.

4. DELIMITAçÃO DO OBJETO

4.I. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DÀS ÂTRIBINÇÔES

4.1.1. Supervisionff, coordenar, orientar e executar atividades inerenles à representação judiciÂl

e à consultoriajuÍídica da CMSB.

4.2. DESCRTÇÁO ESPECÍFICA:

4.2.1. Emitir pdeceres j urídicos sobre a legalidade dos atos administrativos e dircitos e deveres

dos servidores da CMSB; - prestar ass€ssoria à Mesa Dirctom e às diversas unidades

organizacionâis da CMSB, com relação àjuridicidade das proposições e pÍojetos legislativos; -
Conhecer ajurisprudência administrativa e a legislação da CMSB; - Acompanhar a adoção ou

revisão de procedimentos de normas constitucionais e regimentais: - Analisar docummtos e

pÍocessos, emitindo parecer jurídico; Prestar orientação quanto à legalidade e

constitucionalidade dâs matérias de sua lârea de âtuaçàoi Examinar expedientes e processos,

instruindo-os, exarândo pareceres e despachos técnicos, em conformidade com as norÍnas e

regulamentos; - Elaborar em equipe multidisciplinar propostas de políticâs, diretÍizes, planos de

,j
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ITEM DESCRIÇÂO

QUANTIDADE

VALOR
MENSAL
ESTIMÀDO

VÂLOR
TOTAL
f STIII,I,{DO

0l Contratação de sociedade de âdvogados paÍa

prestação de serviços jurídicos de atuação

consultiva e contenciosa com atendimento
personâlizado à Câmâra Municipal de Sâo

BemardoMA.
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ação e projetos relativos à unidâde organizacional; , Auxiliar as comissõ€s e gupos de trâbalho
relativos a assuntos técnicos de suâ iíÍea de atuação no âmbito da CMSB; - Executar outas
atividâdes conelatas de mesma natureza e gÍau de complexidade; - Auxiliar no exaÍne da
conformidáde legal dos contmtos, convênios, acordos ou âjustes que interessem à Câmala:
opinar, pedagogicamente, em auxilio à Assessoria Jurídica da Câmara, sobÍe pÍovidências de
ordem jurídicâ aconselhadas pelo interesse público e pela interpretâçâo das leis vigentcs no que
tanSe â licitação e contratos; - Auxiliar de modo técnico a Assessoria Juridica da Cânat-a e a
CPL a fim de que estas possam acompanhar, sup€rvisionar e controlar de acoÍdo com os
princÍpios da moralidade, legalidade, publicidade, impessoalidade e razoabilidade dos atos da
Presidência e a defesa dos interesses legítimos dâ Câmúa.

5. DÀ E)GCUÇÃO DOS SERVTçOS E St BCONTRATÀçÀO:

5.1. Os rrabalhos serão executados diaÍiamente e diretaÍnente (vedada a subcontratação) por
profissionâis especializados na área juÍídicâ concemente ao direito público, direito
administrativo e subáreas como contÍole. dccountabilíty, conplkmce, prestação de contas,
govemança e gest2ío da Câma$, licitâções e contratos; à ser executado na sede da Câmara
Municipal presencialrnente, com atuâção complementar nâ sede de seu estabelecimentq com a
paíicipâção diretâ dos servidores envolvidos.

5.2. Quando da contÍatação, deverá ser signatário de termo de conhdencialidade das
informaçôes.

5.3. A Contratada é responsável quanto a orientar e realizar as atividades de acordo com os
ordenamentos juridicos, mas caberá aos agentes dâ Câmam executar de forma independente,
autônoma em especial a autoria de documentos, assim como as tomadas de decisões.

5.2. A Contratada não poderá subcontÍatâr tarefas relativâs aos serviços coÍtratâdos.

6. DA QUÀLMCAÇÃO TÉCNICA

6-l- Para fins de comprovação de habilidades necessárias ao desenvolvimento dos fabalhos
propostos, deve-se eigir comprovação, por parte do licitante, de dispoÍ de uma eqüipe técnica
com especialização em Assessoria Juridica a órgãos públicos, devendo o Escritório dispor de
pelo menos: a) 01 (um) deles pós-graduâdo em pelo menos uma das seguintes áreas: Direito
Público ou subrireas, el Os integrantes da equipe técnica deverão fâzer parte do quadro
permanente da contratad4 isto é, possuir vínculo formal com o Escritório prestador, seja como,
sócios. empÍegados, âssociados ou autônomos.

7. DAS OBRIGAçÔES DÀ CONTRATADÁ:
7.1. Executar os serviços contratâdos conr zelo, de forma a cumprir som todas as suas

obrigações e a finalidâde dâ coÍrâtação;
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7.2. Ser a únicâ responsável p€los atos praticâdos pelo seu pessoal e prepostos, excluida a
Câmârâ dê quaisquer rec lamaçôes e indenizâçô€s;

7.3. Prestar os serviços nos prazos definidos pelo solicitante e a partir do recebimento da Nota
da Execução de Serviços e de acordo com as especificações do presente projeto Bâico;

7.4. Responsabilizâr-se pelos danos causados direlamente à CONTRATÂNTE ou a terceiros,
deconentês de sua culpa ou dolo, quando da Execução dos S€rviços em apr€ço, não excluindo
ou reduzindo essa res!,onsabilidade, quando da fiscalização ou o âcompaúamento pela
CONTRATANTE.

7-5- Responsabilizar-se por todo e qualquer dâno ou prejuízo causado por seus empregados, ou
Íepresentântes, direta e indiretâmente, ao âdquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes de
serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constauíveis nos prâzos da gamntia.

7.6. PÍ€srar todos os esclarecimentos que forem solicirados pela CONTRATANTE, obrigando_
se a atender, de imediato, todas as reclamaçôes a respeiio da qualidade do serviço.

7.7. Cumprir com as demais imposições do instrumento convocatório;

7.8. Prestff os serviços de forma meticulosa e constante. mantendo-os
ordem e lirncionamento;

sempre em perfeita

7.9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade no serviço e prestar os
esclarecimentos necesúrios;

7.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, â execução do contrato, sâlvo com prévia e
expressa autorizâÇão dâ Conhatante:

8. DAS OBRIGAçÕES DÂ CONTRANTE:

8.1. Fomecer todos os subsidios necess.írios ao desempenho da atividade dâ CONTRÁTADA
encâmiúando os documentos necessários à âdequada realização dos s€rviços.

8.2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela administraçâo no prazo
estabelecido neste Projeto Básico;

E.3. Repâssff todas as infomações necessárias para a prestação dos serviços, objeto deste
Projeto Básico;

8.4. lnformú ao licitante sobre novas ocorrências relacionadâs com a execução dos serviços. e
diligenciar nos casos qr.re exigem providências corretivas;
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8.5. Fiscalizar € acompenhar a execução dos seÍviços.

8.6. Manifestú-s€ formalmente em todos os atos relativos à execuÉo do contrato, em especial,
na aplicação de ssnçôes e âlterâções do mesmo.

8.7. Fomecer à conúatada todo tipo de informação intema essencial à realização dos

fomecimeÍtos:

8.8. Conferir toda a documentação técnica gemda e apresentâda durante a execução do objeto,
efetuando o seu atesto quando a mesmâ estiver em conformidade com os padrões de informação
e quâlidade exigidos:

8.9. Homologar os fomecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o
especificado no Prcjeto Básico.

9. DA FTSCALIZAÇÂo Dos sf,R\.rÇos:

9.1. A ContÍatânte âcompanhará a execuçâo dos serviços mediante de fiscal e gestor de contrato
nos termos dâ Lei.

IO. DO PÁGAMENTO:

10.1. O pagamento seÉ feito mensalmente pela Câmara Municipal de São Bemârdo, em moeda
coÍente nacional, mediante TmnsfeÉncia Banclífia Elerônicâ, direto na Conta dâ Contratada.
referente ao quantitativo dos itens fomecidos no período e ocorrerá até no má\imo de 30 (trinta)
dias, mediânte a apresenlação dâ competente Nota Fiscal ou Fatura.

l0.l.l. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Cámarâ a
solicitação de pagamento! irssinâda e carimbada pelo representante legal da empresa ern papel
timbmdo, contendo o n' do processo licitatório, as informaçôes para crédito em conta corrente
como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a
Nota Fiscal devidarnente âtest4 emitida sem rasur4 em letlâ bem legíve I, j untamente com cópia
do contmto, cópia da nota de empenho como tâmbém âs demais ceÍtidões atuâlizadâs:
Certificado de Regulâridade de Situaçâo do Fundo d€ Garantia do Tempo d€ Serviço - FGTS,
Certidão de Débitos TÍâbâlhistas - CNDT. Cerridão Negativa de Débito junto à previdência

Social - CND, CeÍtidâo Conjunta Negâtivâ de Débitos Relativos a Tributos FedeÍais e à Divida
Àtiva da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procurado a Geral da Fâzenda Nâcional, e ceÍtidões n€gativas de débitos expedidâs por órgãos
das Secretarias de F^zenda do Estado e do Municipio.
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10.2. Como condição para Àdministração efetuaÍ o pâgâmento, â licitante vencedora deverá
manler as mesmas condrsõcs de hâbrliuçào.

10.3. A nota fiscayfatura dev€ií ser emitida pela pópria Contratada, obrigatoriamentc com o
número de iÍscúção no CNPJ com que foi câdastmdo no departâmento de cadastro de
fomecedores da Câmam Municipal dc São Bemârdo, constante âinda da Nota de Empenho e do
Contrato, não se admitindo nolás fiscaivfâtuÉs emitidâs com outro CNPJ. mesmo de filiais ou
da matriz.

II. DOS PRAZOS:

I L l. Seni lavrâdo instrumento contratual que devení ter sua vigência aÉ 3 I de dezembm de
2020, apârtirda data sua assinatura.

I2. DO CRONOGRAMA DE DISEMBOLSO:

12.1. O cronogrâma dc desembolso sorá mensal no valor de R$
paÍir da liquidação do serviço preíado. nos lermos dâ alínea ..b", inciso XIV do aÍt. 40. da L€i
Fcderal n' 8.666/93.

Sào Bemardu MA. 29 de ouubro J(j 2019

Fíâncisco Célio Bezerr.
Asseslior da Clinúra Munictpal de

São llernatdo

oABÀrA 12.332

Assessor Jurídico
Câmara Municipal de Sâo Bemardo -MA
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