ANEXO I
PROJETO BÁSICO
(Descrição dos Serviços)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO
REGIME GERAL AO REGIME PRÓPRIO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PELO SISTEMA COMPREV, INCLUINDO-SE
IMPLEMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO ESTOQUE, TREINAMENTO DE
SERVIDORES E JUDICIALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PERÍODO
PRESCRICIONAL E/OU DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO/REMUNERAÇÃO E
EVENTUAIS INDENIZAÇÕES PELO ATRASO DAS OBRIGAÇÕES FEDERAIS.
1. DO OBJETO
Constitui objeto da presente Concorrência Pública - CP, a ser
processada mediante Técnica e Preço, a prestação serviços de no encontro de
contas disciplinado pela Lei Nº 9.796/1999.
2. DA JUSTIFICATIVA
Buscar-se-á, aqui, a operacionalização do Sistema de Encontro de
Contas disciplinado na Lei Nº 9.796/1999 pelo Município, mediante o aproveitamento
do estoque pretérito e busca judicial para incremento do crédito e treinamento do
pessoal do município para assumir as compensações futuras.
O treinamento do pessoal é medida que se impõe para evitar que as
compensações pelos próximos processos de aposentadoria sejam também
terceirizadas.
O levantamento e aproveitamento pretéritos, contudo, relativamente ao
aproveitamento do período do ESTOQUE (referente aos créditos acumulados
durante o período de 1988 a 1999) e do FLUXO ACUMULADO (respeitando o prazo
prescricional quinquenal), bem como o ajuizamento e acompanhamento das
demandas judiciais ampliativas dos créditos a serem efetivamente aproveitados pela
Administração.
Assim, para cada caso concreto, através do Sistema da Lei Nº
9.796/1999, e por força dessa sistemática legal, cabe ao regime de previdência de
origem, Instituto Nacional do Seguro Social, vinculado ao início da vida laborativa e

previdenciária do segurado, repassar proporcionalmente a sua cota financeira ao
regime instituidor, regime próprio de previdência de servidor público, a partir da
concessão do benefício para estabilização de saúde financeira previdenciária, uma
vez que o INSS não transfere os referidos créditos proporcionais sem provocação
administrativa ou judicial.
Vê-se, portanto, a necessidade de adoção das medidas necessárias
para economia significativa com o pagamento de seus aposentados e pensionistas,
gerando em média, uma redução de 40% com a folha de pagamento dos
aposentados e pensionistas, amortizando assim seu déficit atuarial, contribuindo
para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
Abre-se mão da contratação direta através de Procedimento de
Inexigibilidade Licitação, em favor da apresentação de propostas técnicas
compatíveis com os interesses do Município, deixando-se claro que no critério preço
não serão aceitas propostas com preços superiores aos praticados no mercado,
bem que reflitam percentuais aviltantes, indignos ou inexequíveis.
3. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
a) Exame do potencial de reembolso financeiro, através da análise
documental dos processos de aposentadoria concedidos pelo
Município;
b) Catalogação das informações coletadas para orientação na
formação de banco de dados necessário à emissão dos requerimentos
de encontros de contas;
c) Desenvolvimento e aplicação de programa de treinamento para os
servidores municipais designados, visando à transferência de
conhecimentos, evitando-se futura nova terceirização do serviço;
d) Efetuar a compensação financeira que trata a Lei 9.796/1996, no
âmbito dos requerimentos de compensação efetuados pelo módulo RO
e pelo módulo RI.
e) Promoção de todas as medidas judiciais e administrativas atinentes
à implementação dos serviços e dos créditos do município, incluindo o
seu possível incremento pela ampliação do período prescricional e/ou
dos índices e critérios de correção e remuneração por parte da Receita
Federal, além de pleitear indenizações ao Fundo Próprio pelos atrasos
imputados ao Ente Federal e, bem assim, desonerar o valor dos

repasses de algum desconto legal que venha a sofrer
4. DO VALOR ESTIMADO PARA RECUPERAÇÃO
Após a devida análise interna pelo setor financeiro deste Município,
estima-se que o Município tenha direito a um crédito no montante de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), considerando-se valores a serem recuperados
nos últimos 05 (cinco) anos e o fluxo pró-rata.
O atraso imotivado por parte da Administração Pública no pagamento
do preço estipulado implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido,
acrescido de juros de mora e correção monetária.
Em caso de êxito no cumprimento de sentença, os honorários de
sucumbenciais pertencerão em sua integralidade ao CONTRATADO, nos termos
constantes da Concorrência Pública Nº 002/2021.
5. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE tem como obrigação fornecer ao CONTRATADO
todos os documentos de que dispõe para o bom andamento do feito, devendo
observar os prazos indicados pelo CONTRATADO.
Haverá revogação unilateral do mandato pelo CONTRATANTE, antes
do término do serviço, em caso de conduta indevida praticada pelo CONTATADO
em prejuízo ao bom andamento da causa, assim entendidas aquelas que impliquem
violação às disposições contidas no Estatuto da OAB e no Código de Ética da OAB.
6. DOS DIREITOS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O desempenho da atividade da advocacia é atividade-meio, não
atividade de fim, não havendo obrigação do CONTRATADO de obter o resultado
objetivado neste contrato, mas sim a obrigação de se utilizar de todos os meios
legais que entender possíveis ou necessários à obtenção do resultado favorável ao
CONTRATANTE.
O CONTRATADO não fica obrigado a interpor recurso ou a adotar
procedimento que, a seu critério, sejam meramente protelatórios, irrelevantes ou
infundados, a fim de apenas “esgotar vias legais”, sem que, com isso, exista real
possibilidade de obtenção de resultado favorável ao CONTRATANTE.

O CONTRATADO não poderá formalizar qualquer acordo judicial sem
a expressa autorização da CONTRATANTE.
O CONTRATADO entregará sempre que solicitado pelo
CONTRATANTE relatório do andamento processual, o que deverá ser feito
preferencialmente por meio eletrônico e excepcionalmente por meio físico.
O CONTRATADO deverá arcar com os valores necessários para
cópias de documentos, deslocamentos e outros custos inerentes à sua prática
profissional, ficando a CONTRATANTE responsável unicamente pelo custeio dos
valores das custas processuais, recursais e sucumbenciais.
Ao menos 01 (um) dos profissionais relacionados na equipe técnica
deve estar habilitado para atuarem em demandas judiciais no Estado de São Paulo.
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários para o custeio da prestação dos serviços
procederão da seguinte dotação orçamentária:
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA E PONTUAL
Projeto atividade: Termo de referência
Dotação Orçamentária: 02.02 – Administração e Planejamento
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiro P. J.
Fonte: 00100
8. DO PAGAMENTO
A remuneração honorária a ser paga pelo serviço jurídico proposto será
sobre cada processo inserido no sistema e devidamente deferido pela Autarquia
competente.
Para a execução do objeto contratado, deverá ser pago, a título de
honorários, o valor máximo de até R$ 13.000,00 (treze mil reais) para cada processo
inserido e deferido.
9. DO SUCEDÂNEO LEGAL DO CONTRATO
A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de
qualquer natureza, podendo a rescisão do contrato ocorrer nos termos do Art. 79 da
Lei Nº 8.666/1993.

A contratação será regida pelos ditames da Lei Nº 8.666/1993, os
princípios informadores do Direito Administrativo e, de forma subsidiária, pelas
disposições do Código Civil.
10. DO TERMO DO CONTRATO
O contrato será por escopo, sendo que a sua extinção somente será
operada com a conclusão do objeto e o seu recebimento pela Administração
Pública, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União (Acórdão
Nº 1.674/2014-Plenário, TC 033.123/2010-1)
11. DO CRONOGRAMA
Os serviços se iniciarão na data da publicação na Impressa Oficial do
respectivo contrato, ou no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato,
desde que fornecida pelo Município toda a documentação necessária à prestação do
serviço.

