
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE:   
 
Assessoria Jurídica do CAU/SC. 

 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: 
 

 Isabela Souza de Borba (Assessora Jurídica Interina). 

3. OBJETO: 

Aquisição dos seguintes livros para o CAU/SC, especialmente para uso da Assessoria 

Jurídica: 

 

a) MELHO FILHO, João Aurino. Execução fiscal aplicada: análise pragmática do 

processo de execução fiscal. 8. ed. rev., atual., e ampl. Salvador: Juspodivm, 2020. 

 

b) ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.1   

 

c) NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

comentado. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.  

 

d) CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 33.ed. São 

Paulo: Atlas, 2019.  

4. JUSTIFICATIVA  

ITEM 1. Livro ‘’Execução Fiscal Aplicada: análise pragmática do processo de execução 
fiscal’’.  
A aquisição do livro se mostra necessária, em razão da significativa demanda de execuções 
fiscais ingressada na Assessoria Jurídica, assunto que, por ser relativamente novo aos 
advogados do CAU/SC – em virtude de a cobrança judicial da dívida ativa ter sido iniciada 
no final de 2019 –, requer aprofundamento teórico, a fim de fundamentar o conhecimento 
prático até então angariado. Considerando o número de empregados lotados na Assessoria 
Jurídica, 1 (um) exemplar da obra se afigura suficiente ao atendimento da demanda. 
Justifica-se a escolha da editora Juspodivm, por ser a única a publicar a obra que se 
pretende adquirir. 
 
ITEM 2. Livro ‘’Direito Tributário’’. 
No mesmo norte do item anterior, justifica-se a aquisição da obra em comento, diante do 
expressivo número de execuções fiscais, bem como em razão de questionamentos pontuais 
formulados a esta Assessoria Jurídica por setores e pelas comissões do CAU/SC em torno 

                                                        
1 Pré-venda a partir de 12/03/2020.  



 

 
 

de matéria tributária, demandas que requerem aprofundado estudo teórico para ampliação 
do conhecimento, permitindo posicionamentos cada vez mais técnicos e fundamentados. 
Diante do número de colaboradores na Assessoria Jurídica, 1 (um) exemplar da obra se 
afigura suficiente. Justifica-se a escolha da editora Juspodivm, por ser a única a publicar a 
obra que se pretende adquirir. OBS.: observa-se que a pré-venda da edição de 2020 
começará a partir de 12/03/2020, sugerindo-se aguardar essa data para aquisição da 
edição mais atualizada da obra.   
 
ITEM 3. Livro ‘’Código de Processo Civil comentado’’. 
Justifica-se o pedido de compra desta obra, por tratar-se de um livro clássico no âmbito do 
direito processual civil, sendo, sem dúvida, um importante instrumento para a interpretação 
das normas do Código de Processo Civil, com indicação atualizada do entendimento dos 
tribunais e posicionamento doutrinário pontual, claro e objetivo a respeito de cada um dos 
dispositivos do referido diploma legal. Diante do número de colaboradores na Assessoria 
Jurídica, 1 (um) exemplar da obra se afigura suficiente. Justifica-se a escolha da editora 
Juspodivm, por ser a única a publicar a obra que se pretende adquirir. 
 
ITEM 4. Livro ‘’Manual de Direito Administrativo’’. 
A necessidade de aquisição dessa obra se deve às diversas demandas aportadas na 
Assessoria Jurídica a respeito de matéria de direito administrativo. O entendimento do 
direito administrativo e o aprofundamento teórico que a obra permite são salutares para as 
respostas aos questionamentos jurídicos que surgem, sendo certa, ademais, a premente 
necessidade de atualização constante do estudo sobre essa esfera do Direito, que 
basicamente constitui o pano de fundo da atuação da Assessoria Jurídica. Diante do 
número de colaboradores na Assessoria Jurídica, 1 (um) exemplar da obra se afigura 
suficiente. Justifica-se a escolha da editora Juspodivm, por ser a única a publicar a obra 
que se pretende adquirir. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO   

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIF. 

CÓDIGO 
CATMAT 

 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
 

VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO 

1 Título: Execução 

Fiscal Aplicada: 

análise 

pragmática do 

processo de 

execução fiscal 

(2020). 

 

Autor: João 

Aurino de Melo 

Filho 

Prazo de entrega: 

3 a 6 dias úteis 

150003 Unidade 1  

R$ 143,10 

(frete incluso) 



 

 
 

2 Título: Direito 

Tributário (2020) 

Autor: Ricardo 

Alexandre 

Prazo de entrega: 

3 a 6 dias úteis 

150003 Unidade 1  

R$ 149,90 

(frete incluso) 

3 Título: Código de 

Processo Civil 

Comentado 

(2019) 

 

Autor: Nelson 

Nery Junior e 

Rosa Maria de 

Andrade Nery 

 

Prazo de entrega: 

9 dias úteis 

150003 Unidade 1  

 

 

 

R$ 437,35 

(frete incluso) 

4 Título: Manual De 
Direito 

Administrativo 
(2019) 

 
Autor: José dos 

Santos Carvalho 

Filho 

 

Prazo de entrega: 

19/03/2020 

150003 Unidade 1  

 

 

R$ 191,37 

(frete incluso) 

6. FISCALIZAÇÃO  

A entrega do objeto/prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Assessora 

Jurídica Interina, Isabela Souza de Borba.  

 
 

Florianópolis/SC, 20 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Assessora Jurídica Interina 
Isabela Souza de Borba 

 

 Cícero Hipólito da Silva Junior 
Advogado CAU/SC 

 

De acordo: 
 
 
 
 

Gerente Geral do CAU/SC 
 
 
 
 

Presidente do CAU/SC 
 
 

 


