
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO No 017/2021 

 

TOMADA DE PREÇOS No 002/2021 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA. 

 

1- OBJETO: Prestação de serviços especializados na área jurídica, 
compreendendo em consultas jurídicas e ações contenciosas nas 

esferas judicial e administrativa a nível de Assistência Judiciária, 
objetivando o atendimento aos cidadãos encaminhadas pela Secretaria 

Municipal de Ação Social do Município de Natalândia/MG. 
 

2- JUSTIFICATIVA 
 

2.1- A contratação de uma empresa/pessoa física especializada na 
prestação de serviços advocatícios ou profissional capacitado para tal 

serviço tem como intuito primordial atender aos jurisdicionados 
carentes desta municipalidade, os quais passarão por uma triagem na 

Secretaria Municipal de Ação Social. 
 

3-REGIME DE EXECUÇÃO. 
 

3.1. Os serviços serão executados de forma ao pleno atendimento ao 
cidadão encaminhado pela Secretaria Municipal de Ação Social, 

observado o seguinte: 
 

3.1.1- Atendimento por no mínimo 04 (quatro) dias semanal na sede 
do município, para atendimento direto ao cidadão. 

 
3.1.2- Atendimento permanente ao cidadão encaminhado pela 

Secretaria Municipal de Ação Social na sede da Comarca (Bonfinópolis 
de Minas/MG). 

 
3.1.3- Acompanhamento judicial ao cidadão em audiências de 

julgamento ou conciliatórias. 
 

3.1.4. Propor ações, recursos, apelações a nível de defensoria pública, 

assim como contestar ações judiciais ao nível de defensoria pública. 
 

3.2- Para cumprimento do objeto licitado a licitante vencedora deverá 
colocar a disposição e a serviço da Administração Municipal pelo menos 

um profissional graduado em Direito, com a devida inscrição junto à 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
3.3- Todos os serviços serão prestados gratuitamente à 

população do Município de Natalândia/MG, ficado vedado à 



cobrança a qualquer título, seja honorários, taxas, gorjetas, 

etc. 
 

4-DA VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO 

 
4.1- A vigência do futuro contrato administrativo será de 12 (doze) 

meses a contar da data da sua assinatura. 
 

4.2- Em observância ao interesse público, e uma vez tratar de 

presunção de serviços continuados, a vigência do futuro contrato 
administrativo poderá ser prorrogada em observância aos ditames do 

inciso II c/c § 4º do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

4.3 Na ocorrência de prorrogação de vigência do futuro contrato 

administrativo, conforme estabelecido no subitem 4.2, será 
assegurado ao contratado o direito de ver o valor do contrato corrigido, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, base 
índice oficial do INPC ou outro que vier a substituí-lo, por se tratar de 

garantia constitucional e, de acordo com o estabelecido no inciso II 
alínea “d” do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

5-PAGAMENTO 
 

5.1- Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do 
Município, através deposito bancário ou TED em nome da futura 

contratada, até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao que 
originou a prestação dos serviços, mediante nota fiscal devidamente 

empenhada. 
 

5.1.1– Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o 

prazo para pagamento fluirá da sua reapresentação. 
 
 

5.1.2- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
 

6-DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS. 

 
6.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta 

licitação, correrão por conta da seguinte dotação:  
02.06.01.08.244.0801.2129.3.3.90.36.00, Ficha 380 

02.06.01.08.244.0801.2129.3.3.90.39.00, Ficha 381 
 

6.2 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será 

alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa 
finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 
 

 

7-DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO. 
 

7.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Ação 

Social, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui 



nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

 
8- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 

 

8.1- As obrigações sociais fiscais e trabalhistas estão inseridas na 

minuta do contrato anexo VI. 

9- SANÇOES ADMINISTRATIVAS. 
 

9.1- A Licitante, proponente declarada vencedora, que for convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 

injustificadamente a celebrar o contrato, dentro de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação da Administração, falhar no cumprimento do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, garantido o direito prévio 
da citação e da ampla defesa, sujeitar-se em multa pecuniária no 

percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da sua 
proposta, e sujeitar-se-á ainda em demais penalidades legais, 

descritas no instrumento convocatório/edital e na minuta do contrato 
administrativo, e em conformidade com o que prescreve a Lei 

8.666/93. 
 

9.2- Este termo de referência faz parte integrante do edital e da minuta 

do contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 
 

Natalândia/MG, 25 de Janeiro de 2021. 

 

Ronei Costa Lima 
Secretaria Municipal de Ação Social  

 

 

 
Bruna Adaleia Moreira da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 
 

 


