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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MENSAIS EM CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. 
 
A JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
1.1. A contratação se justifica pelo fato de os setores da Administração Pública Municipal, 
especialmente este Gabinete, rotineiramente se depararem com circunstâncias que 
necessitam de aconselhamento jurídico especializado, tais como: 

a) Exame e orientação legal em casos concretos de difícil elucidação, que 
tenham como parte o Município de São Félix do Araguaia-MT, em especial, nas 
áreas de direito constitucional, administrativo e tributário, disponibilizando 
subsídios para a Administração Pública na defesa dos seus interesses; 

b) Representação, no âmbito da Justiça Federal da Comarca de São Félix do 
Araguaia-MT e na Justiça Comum de 2º Grau, bem como no Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas da União, 
dada a complexidade das causas postas em debate perante referidas cortes 
administrativas e judiciais.  

c) Consultoria jurídica através de consultas telefônicas, consultas via e-mail, fac-
símile (fax) e pessoal, com emissão de pareceres técnicos jurídicos; 

d) Atualização de normas estaduais e federais que digam respeito aos 
municípios, mediante a emissão de Circulares e, ainda consultoria legislativa, 
através de pesquisas legislativas, reprodução e remessa de textos legais, federais 
e estaduais, quando solicitados, análise à luz das Constituições Federal e 
Estadual, de projetos de lei, de decretos, de decretos legislativos, de resoluções, 
de emendas à Lei Orgânica e orientação sobre o processo legislativo municipal, 
em suas diferentes fases. 

1.2. Constatada a real necessidade dos serviços pela Administração Pública pesquisamos no 
mercado profissionais aptos a seu desempenho e chegamos à conclusão de que a empresa 
suso mencionada, pela notória especialização que possui, é a que mais atende às 
necessidades do Município.  
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1.3. Destaca-se que o escritório profissional acima mencionado conta com excelente 
reputação no meio jurídico Matogrossensse, tendo prestado consultoria a outros municípios 
e a autoridades públicas, com inquestionável desempenho – consoante demonstram as 
certidões acostadas a este procedimento, de onde advém a notória especialização que 
condiciona sua escolha. 

1.4. Nesse compasso, esta Administração poderá contar (nos processos em que a 
complexidade da causa e demais circunstâncias assim o indicarem) com a CONTRATADA 
para proceder com arguições e sustentações orais perante os Tribunais de Contas e 
Tribunais Superiores, a fim de defender as teses ventiladas em defesa do CONTRATANTE, 
comprometendo-se a exercê-las com absoluto esmero. 

DA DURAÇÃO DO CONTRATO E JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO: 
 
1.5. A contratação em comento deverá ser pactuada pelo prazo de 12 meses, com 
possibilidade de prorrogação na forma do art. 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 
 
1.6. Conforme o orçamento o valor mensal para a contratação é de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), perfazendo o total de R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais),  para um período de 12 (doze) meses; 
 
1.6.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em parcelas mensais 
fixas, até o quinto dia útil do mês, mediante apresentação de relatório detalhado pelo 
CONTRATADO, atestado pela CONTRATANTE, sendo necessário o envio de 
comprovação dos deslocamentos na forma de anexo e entrega das notas fiscais, pelo 
CONTRATADO. 
 
1.7. No valor proposto deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas, tais 
como: passagens aéreas, encargos, tributos, custos e demais despesas que venham a 
incidir na prestação de serviços objeto deste Termo de Referência. 
 

 
AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
1.8. O CONTRATADO deverá: 
 
1.8.1. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
1.8.2. Prestar, com o devido zelo e responsabilidade, os serviços descritos no presente 
Termo de Referência; 
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1.8.3. Se responsabilizar por despesas como passagens aéreas, encargos, tributos, 
custos e demais custos que venham a incidir na prestação de serviços objeto deste 
Termo de Referência. 
 
1.8.4. Observar ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

 
1.8.5. Informar o CONTRATANTE acerca de eventuais dificuldades na consecução dos 
resultados pretendidos, apresentando as soluções que julgar necessárias; 

 
1.8.6. Não repassar quaisquer custos oriundos da execução contratual; 

 
1.8.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
 
1.8.8. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando os serviços 
com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos; 

 
1.8.9. Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições apresentadas na 
proposta de preços, observando rigorosamente as especificações técnicas descritas no 
Termo de Referência, edital e demais documentos constantes do processo 
administrativo, com a alocação dos empregados, insumos e tudo o que ser fizer 
necessário ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, dentro dos parâmetros 
de qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 
 
1.8.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes 
ou etapas do objeto contratual em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
1.8.11. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável. 
 
1.8.12. Permitir que o contratante promova a fiscalização e o gerenciamento do 
contrato, em obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
1.9. São obrigações do CONTRATANTE: 
 
1.9.1. Fornecer ao CONTRATADO toda e qualquer informação necessária ao 
desenvolvimento do objeto da presente contratação; 
 
1.9.2. Informar à empresa contratada, por escrito, as razões que motivarem eventual 
rejeição dos trabalhos; 
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1.9.3. Aprovar o resultado dos trabalhos apresentados pelo CONTRATADO, por 
intermédio da fiscalização regularmente designada, rejeitando-os caso não estejam de 
acordo com o presente Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis, em tais casos; 

 
1.9.4. Efetuar o pagamento dos serviços prestados e entregues nas condições 
estabelecidas no contrato. 
 
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
1.10. O contrato será acompanhado e fiscalizado por representante do Município 
formalmente designado nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 
 
1.11. São atribuições do fiscal do contrato: 
 
1.11.1. Conferir detalhadamente a prestação dos serviços, em comparação às 
disposições estabelecidas, atestando a sua plena execução; 
 
1.11.2. Supervisionar a execução do objeto contratual, garantindo que todos s 
providências sejam tomadas para regularização de falhas ou de defeitos observados; 
 
1.11.3. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora 
da sua competência; 
 
1.11.4. Exigir do CONTRATADO todas as providências necessárias à boa execução do 
contrato, garantindo que todas as medidas sejam tomadas para regularização de falhas 
ou defeitos observados; 
 
1.11.5. Encaminhar ao representante legal da contratada os documentos relacionados 
às multas aplicadas à contratada, bem como os referentes a pagamentos; 
 
1.11.6. Exigir do contratado a comprovação, mediante a apresentação de bilhetes ou 
tickets de passagens, bem como relatório de atuação, de que se fez presente às capitais 
do Estado e da nação, nas datas pré-estabelecidas pela gestão; 
 
DO PAGAMENTO 
 
1.12. O pagamento será realizado em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor, 
mediante relatório de execução de serviços e entrega das notas fiscais, pelo 
CONTRATADO. 
 
1.13. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal exigível 
em conformidade com a legislação, além das informações sobre o banco, agência e 
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número da conta corrente do CONTRATADO. 
 
1.14. Recebido o documento fiscal exigível, o gestor do contrato providenciará sua 
aferição e, após aceitação, efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. 
 
1.15. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que o CONTRATADO 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CONTRATANTE ao 
pagamento de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o 
efetivo pagamento, além da atualização monetária pelo índice IPCA. 
 
1.16. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, o objeto não estiver de acordo com a especificação exigida. 
 
1.17. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será devolvida ao 
contratado e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados os problemas. 
 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.18. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à 
licitação de que trata este Termo de Referência correrão à conta da Rubrica no 
exercício de 2022. As despesas referentes aos exercícios futuros correrão à conta de 
orçamento próprio, por se tratarem de serviços de natureza continuada. 
 
Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal; 
Unidade: 01 – Gabinete do Prefeito Municipal; 
Projeto Atividade: 2097 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito. 
Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Cód.: 028; 
 
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Admin. Planejamento de Fazenda; 
Unidade: 01 – Coordenadoria de Adm e Planejamento; 
Projeto Atividade: 2028 – Manutenção e Encargos da Coord. Adm. e Planejamento; 
Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Cód.: 111; 
 
1.19. Todos os encargos financeiros, impostos e despesas necessárias ao integral 
atendimento do objeto desta licitação estarão a cargo do CONTRATADO (A). 
 
DA VIGÊNCIA 
 
1.20. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado mediante justificativa expressa e desde que comprovada a vantajosidade para o 
município, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
1.21. Em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.  
 
1.22. Fica eleito o Foro da Cidade de São Felix do Araguaia - MT, como o único capaz de 
dirimir as dúvidas oriundas deste Processo, caso não sejam dirimidas amigavelmente.  
 

 
 

São Félix do Araguaia – MT, 10 de março de 2022. 
 
 
 

Atenciosamente 

 
 

WEMES PEREIRA LEITE 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

PORT. Nº 065/2021. 
 


