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 Setor de Compras 
Quadra 602 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado Conjunto 01 Lote 06 - Bairro Plano Diretor Norte - Palmas-TO - CEP 77006-700 

Telefone: (63) 3215-1240 - www.crato.org.br
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 46/2021/CRA-TO

PROCESSO Nº 476925.000539/2021-10

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de Pessoa jurídica para Prestação de Serviços
Advoca�cios, de Assessoria e Consultoria Jurídica especializada para atuar na defesa de ações judiciais em que a contratante figurar
como parte, em qualquer grau de jurisdição, acompanhamento e apresentação de recursos administra�vos perante os órgãos do
Estado e da União, quando couber, e assessoramento a Gestão e às Unidades  administra�vas Conselho de Regional de Administração
do Tocan�ns- CRA-TO.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1.  

ITEM UND DISCRIMINAÇÃO

01

 

Serv.

 

 

Contratação de prestação de serviço de assessoria jurídica, para atender as necessidades do Conselho Regional de
Administração/CRA-TO.   

Tabela 1

2.2. Realizar defesa do CRA-TO em processos administra�vos perante os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e
Municipal;

2.3. Assessorar os gestores em questões jurídicas;

2.4. Emi�r pareceres, notas técnicas e explica�vas e outros similares;

2.5. Elaborar defesa em Mandados de Segurança, Ação Civil Pública, trabalhista, Ação Popular, Inquérito Civil, recursos
administra�vos e judiciais;

2.6. Par�cipar de audiências judiciais diversas que lhes forem atribuídas;

2.7. Par�cipar das sessões plenárias e de reuniões quando convocado, além das visitas semanais;

2.8. Promover ações de execução fiscal correspondente às CDA’s emi�das;

2.9. Realizar cobranças extrajudiciais, através de contatos e/ou por correspondência às suas expensas;

2.10. Prestar consultoria e assessoria em materia referente CRA/TO aos colaboradores na sede do Conselho;

2.11. Manter organizadas as jurisprudências favoráveis e desfavoráveis relacionadas ao CRA-TO;

2.12. Atender as demandas judiciais vindas da Unidade da diretoria de Fiscalização do CRA-TO, em especial àquelas ligadas a
manutenção da Lei 4.769/65, assim como as Resoluções Norma�vas advindas do Conselho Federal de Adminisitração e demais
unidades do Conselho;

2.13. Os serviços contratados cons�tuem obrigação decorrente da prestação de serviços Jurídicos, para atender as
necessidades precípuas do CRA – TO;

2.14. Os serviços serão executados mediante o cronograma de atendimento, sendo desnecessários marcação de frequência
ou atendimento a todos os dias de expediente do órgão; é necessário o cumprimento pelo menos 6h semanais na sede do CRA-TO TO a
ser definido em conjunto com a Gerencia Execu�va;

2.15. Os serviços a serem prestados serão executados pela contratada de segunda a sexta-feira, em horário não fixo, na sede
do CRA – TO, mediante a convocação, para dirimir os assuntos estritamente jurídicos, mediante solicitação prévia a cargo do CRA-TO,
conforme programação;

2.16. Deverá ser man�do canal aberto de comunicação todos os dias da semana em horário de expediente do CRA – TO.

3. DA JUSTIFICATIVA
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3.1. Jus�fica-se o presente objeto face ao atendimento das necessidades essenciais de prestação de consultoria e assessoria
jurídica sobre matérias administra�vas, apresentando esclarecimentos, defesas e recursos administra�vos, inclusive o ajuizamento de
ações, pareceres de processos do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns – CRA-TO no âmbito da jus�ça comum, bem como
em âmbitos administra�vos, além de outros assuntos, da obrigação de legalidade em todos os atos da Administração Pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim sendo, nada mais correto do que a
contratação de profissional especializado na área jurídica para analisar e dar pareceres sobre os atos administra�vos que forem
demandados.

4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

4.1. Considerando a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sobre Licitações e Contratos Administra�vos, em seu ar�go 75 que
trata das dispensas de licitação, o objeto deste termo tem amparo legal no disposi�vo supra citado, cabendo a contratação acontecer
de forma direta.

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1. A proponente deverá apresentar propostas, devidamente assinada carimbada e datada, contendo:

5.2. Papel �mbrado da empresa, nome, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone e e-mail da empresa
proponente;

5.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 45 (quarenta) dias, contados da data es�pulada para a entrega da proposta;

5.4. Dados bancários da empresa, com o número de conta corrente e agência de mesma �tularidade;

5.5. Deverá estar regida em língua portuguesa, devidamente assinada pela autoridade competente ou seu representante
legal;

5.6. Forma de pagamento;

5.7. A proposta deverá ser apresentada com a descrição dos produtos ofertados, atendendo ao mínimo descrito no item 2.1
deste Termo, com preço unitário e valor total;

5.8. As propostas deverão estar sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões, direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo e não serão consideradas propostas válidas as que alterem, descaracterizem ou desatendam às
especificações do objeto, independente do preço que ofertem;

5.9. As propostas recebidas serão analisadas conforme critérios de preço e metodologia de trabalho, sendo vencedora
aquela que melhor atenda às especificações do Objeto deste Termo;

6. CRITÉRIOS E EXIGÊNCAS 

6.1. Comprovar sede de escritório no Estado do Tocan�ns, mediante comprovante de endereço emi�do em nome da Pessoa
Física responsável legal ou Contrato de Locação, ou em nome de Sócio ou Associado;

6.2. Apresentar experiência em demandas da administração pública;

6.3. Apresentar comprovação técnica e cer�dão de regularidade emi�da pela ordem dos advogados da referente seccional;

6.4. Conhecimento na LGPD - Lei  Geral de Proteção de Dados e compor comitê; 

7. QUALIFICAÇÃO  E CAPACIDADE TÉCNICA 

7.1. Uma vez que a contratação pretendida envolve a prestação de serviços con�nuados essenciais, entende-se ser
necessária a exigência de:

7.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem a
execução de serviços de assessoria jurídica que possibilitem determinar de forma inequívoca o período de execução dos contratos;

7.3. Cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, para comprovar devida qualificação de empresa;

7.4. Selecionada no certame estará condicionada à entrega de documentos e informações que comprovem a regularidade
fiscal e trabalhista.

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1. As propostas serão julgadas e classificadas pelo critério de TÉCNICA E PREÇO, considerando-se concomitantemente a
qualidade e demais especificações con�das no objeto deste termo de referencia;

8.2. Havendo igualdade de condições entre as propostas, proceder-se-á ao desempate mediante a melhor qualificação entre
os licitantes.

9. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

9.1. A fiscalização da contratação consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajustes e dará por meio das indicações abaixo descritas:

9.2. Preposto, nomeado pela Contratada para representá-la, o qual ficará responsável por acompanhar a execução do
contrato e atuar como interlocutor principal junto ao gestor do contrato, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as
questões técnicas, legais e administra�vas referentes ao andamento contratual;

9.3. Será designado Gestor do Contrato pela Contratante, com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas
ao processo de gestão do contrato e,

9.4. O Fiscal do Contrato indicado pela autoridade competente fiscalizará o contrato quanto aos aspectos funcionais e
técnicos da solução, bem como aspectos administra�vos da execução, especialmente os referentes ao recebimento, pagamento,
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sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais.

9.5. A fiscalização exercida pelo Gestor e/ou Fiscais do contrato ou seus subs�tutos não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na execução do contrato, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este fim, nos termos do art. 117 da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

10.3. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja man�da a situação de regularidade rela�va à seguridade
social (INSS), ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compa�bilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto da nota fiscal/fatura;

10.5. Contratante é responsável pelas retenções dos impostos federais conforme IN 1234/2012 Art. 2º e imposto municipal;

10.6. Transmi�r ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;

10.7. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;

10.8. Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto deste Termo de Referência;

10.9. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à CONTRATADA;

10.10. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.

10.11. O abastecimento será por meio de autorização de abastecimento.

10.12. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) serviço(s).

10.13. a CONTRATADA obriga-se a:

10.14. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orientações demandadas pelo
CRA-TO.

10.15. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação.

10.16. Manter, durante toda a execução do serviço, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.17. Zelar pela perfeita execução dos serviços.

10.18. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas con�das neste Termo de
Referência.

10.19. Prestar os serviços de forma me�culosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

10.20. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CRA-TO ou a terceiros, provocados por negligência ou irregularidade
come�da por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto.

10.21. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no
desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo emprega�cio com os mesmos.

10.22. Entregar os serviços nos prazos e condições especificados.

10.23. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente iden�ficados, mediante o uso permanente
de crachás.

10.24. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE.

11. DAS SANÇÕES

11.1. Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2. Advertência.

11.3. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injus�ficado no
cumprimento do prazo de entrega do objeto.

11.4. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injus�ficado no cumprimento do prazo
de reapresentação do material rejeitado, após esgotado o prazo fixado para subs�tuição, correção ou reparação; e

11.5. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada
da CONTRATADA.

11.6. Ficará suspensa, tecnicamente, de par�cipar em licitação, impedida de contratar com a União e descredenciada no
SICAF, por prazo não superior a cinco anos.

11.7. Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem os mo�vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a União pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada.

11.8. Ensejar o retardamento da execução do objeto da CONTRATO.
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11.9. Não man�ver a proposta.

11.10. Falhar ou fraudar na execução do CONTRATO.

11.11. Comportar-se de modo inidôneo.

11.12. Fizer declaração falsa; ou

11.13. Cometer fraude fiscal.

11.14. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado
no prazo de cinco dias úteis, contados a par�r da data em que tomar ciência.

11.15. Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.

11.16. A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA
por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. 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 seguinte dotação orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica.

13. DOS CUSTOS ESTIMADOS

13.1. O valor máximo mensal global es�mado para gastos será de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

14. DO PAGAMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos à adjudicatária que vier a ser contratada para a execução do objeto desta licitação serão feitos nos
termos abaixo, consoantes os percentuais estabelecidos na Proposta final.

14.2. Os valores dos fornecimentos sujeitam-se às seguintes regras:

14.2.1. Os valores dos de que trata o objeto deste termo, compreenderão o valor dos serviços contratados pela licitante
vendedora.

14.2.2. O pagamento fica condicionado à prévia cer�ficação quanto à execução a contento dos serviços.

14.2.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de
penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

14.2.4. A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal/Fatura exclusivamente o faturamento detalhado correspondente
ao objeto autorizado, mediante contrato especifico. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
será reiniciado após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CRA-
TO.

14.3. O CRA-TO reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a prestação dos serviços não es�ver
de acordo com a especificação exigida.

14.4. Havendo pendências quanto à comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA, além da regularidade junto ao INSS
e ao FGTS, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis, a CONTRATADA será
no�ficada para apresentação da regularidade no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Se até a data do pagamento do próximo mês, não
forem apresentadas as cer�dões nega�vas, a CONTRATADA receberá ADVERTÊNCIA. Passados dois ou mais pagamentos sem as devidas
regularidades, fica a conveniência da CONTRATANTE a rescisão do contrato.

 

 
Adm. Laricy Aires Capistrano 

Gerente Execu�va
CRA-TO nº 02915

Documento assinado eletronicamente por Laricy Aires Capistrano, Coordenador(a) Administra�vo(a), em 11/08/2021, às 17:56,
conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0954810 e o
código CRC F59114B5.
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