
 

 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 1.  DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente a especificação dos serviços especializados de advocacia a serem 
contratados para atuação perante as Justiças Estadual, Federal e do Trabalho, com atuação em todas 
as instâncias dos Tribunais do Brasil, a fim de acompanhamento judicial total de todas as ações em 
andamento e das que por ventura surgirem no vigência do contrato de prestação de serviços, bem 
como assessoria e consultoria jurídica extrajudicial e administrativa. 
 
2.  DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
 
2.1 A prestação de serviços a serem contratados abrangerá as diversas áreas do Direito, em especial: 
Civil, Comercial, Trabalhista e Contratual, compreendendo o acompanhamento judicial total com 
elaboração de peças processuais, ajuizamento de ações ou defesas, propositura de recursos e remédios 
constitucionais, participação de audiências, em todo o território nacional; acompanhamento 
subsidiário judicial e extrajudicial, acompanhamento de ações judiciais em curso, acompanhamento 
em cumprimento de cartas precatórias, audiências de oitiva de testemunhas, realização de prova em 
todas as comarcas; acompanhamento administrativo com a realização de atos não processuais como: 
notificações extrajudiciais, elaboração de pareceres, analise e elaboração de contratos, analise e 
elaboração de declarações, participações de reuniões periódicas, entre outros serviços que se fizerem 
necessários. 
 
3. DAS DIRETRIZES 
 
3.1 A sociedade de advogados contratada obrigar-se-á a : 
 
 a) Disponibilizar, com vistas à execução do objeto do Contrato, pessoal habilitado, em número 
suficiente, inclusive para atender eventuais necessidades extraordinárias, sobre o qual exercerá 
rigorosa supervisão, destacando, para tanto, um coordenador/advogado que ficará à disposição da 
Entidade de forma presencial na sede da mesma, em horário comercial, a fim de responder pelo 
Departamento Jurídico; 
 
 b) Executar os serviços objeto do presente Termo em consonância com os padrões, normas e 
especificações definidas pela legislação vigente, bem como pela CBT, a qual reserva-se o direito de 
avaliar, periodicamente, a qualidade dos serviços contratados, avaliação essa que será feita com base 
entre outros critérios, os seguintes critérios: 
  
  b1) qualidade técnica; 
  b2) tempo de realização; 
  b3) perfil dos profissionais alocados. 
 
 c) Informar à CBT a cada mês, o andamento de todos os processos sob o status quo de 
Acompanhamento Total; com antecedência, os prazos e demais atos processuais ou administrativos 



 

 

dos processos que se entram sob sua responsabilidade no status quo de Acompanhamento Subsidiário 
ou Administrativo; independentemente de quaisquer status, imediatamente todos os fatos relevantes 
que afetem os interesses da CBT. 
 
 d) Enviar cópia de peças, sentenças, acórdãos e artigos de doutrina que tenham conhecimento e 
que de alguma forma possa influenciar, positiva ou negativamente nas causas sob sua 
responsabilidade; 
 
 e) Comunicar toda e qualquer alteração legislativa, de normas procedimentais da justiça ou órgão 
administrativo local, de orientação jurisdicional que afete quaisquer dos processos judiciais, 
administrativos ou extrajudiciais procedimentais. 
 
 f) Solicitar, com a antecedência de 05 (cinco) dias, ressalvados os casos especiais, os pedidos de 
recursos financeiros para o pagamento de despesas judiciais ou extrajudiciais, depósitos recursais, 
preparos, custas e emolumentos relativos aos processos por ela acompanhados. Nesse caso, deverá ser 
preenchido corretamente o formulário próprio para esta finalidade, para que a CBT efetue a 
disponibilização dos recursos financeiros e respectiva autenticação das guias de depósito; 
 
  f.1) Não havendo solicitação no prazo determinado no caput deste item “f” ou se não 
houver liberação em prazo hábil pela CBT do valor requerido, a Contratada deverá providenciar às 
suas expensas o pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais, depósitos recursais, preparos, 
custas e emolumentos relativos aos processos acompanhados pela Contratada, que serão 
reembolsados oportunamente pela CBT, mediante apresentação do comprovante de pagamento 
devidamente quitado/autenticado e assinado pelo advogado responsável pela sociedade de advogados, 
mediante contra recibo e, quando for o caso, juntamente com a peça do recurso interposto. 
 
  f.2) Deverá, dessa forma, a Contratada manter um fundo de reserva limitado ao somatório 
do valor máximo fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho, observadas as suas alterações, para 
interposição de Recurso Ordinário e Recurso de Revista para atender os casos urgentes objeto do item 
anterior (“f.1”). 
 
 g) Prestar contas dos recursos financeiros recebidos para o pagamento de despesas judiciais, 
mediante apresentação das respectivas notas fiscais ou dos comprovantes de pagamento devidamente 
quitados, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da sua efetiva realização. 
 
 h) Não se pronunciar à imprensa em geral acerca de quaisquer assuntos relativos às atividades da 
CBT e da sua atividade profissional contratada. 
 
 i) Ser o fiel depositário de toda a documentação que lhe for entregue pela CBT, mediante recibo, 
até a sua total devolução, que também deverá ser feita mediante recibo; 
 
3.2 O descumprimento das diretrizes acima destacadas sujeitará a Contratada à pena de multa e/ou 
rescisão contratual, garantida a defesa prévia e fundamentada. 
 
4.  DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 



 

 

4.1 O valor anual para a prestação dos serviços tem sido estimado em R$ 70.800,00 (setenta mil e 
oitocentos reais), em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). 
 
 4.1.1 O valor estimado é independente do numero de processos que a Contratada por ventura 
assumir. 
 
5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS DESPESAS 
 
5.1 Os serviços deverão ser prestados em todo o território nacional e também nas instâncias recursais. 
 
5.2 Todos os eventuais custos com passagens, hospedagens, condução, deslocamento, alimentação, 
seguros e demais despesas necessárias à execução dos serviços correrão às expensas da CBT, que 
definirá meio de locomoção e local de hospedagem. 
 
6. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 
6.1 O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio de termos 
aditivos. 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 8.666/93. 
 
6.2 A contratação será regida pelo Regulamento de Aquisições e Contratos do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, de acordo com a Resolução do Conselho Administrativo  vigente, pela Lei nº 8.666/93 e 
pelo Código Civil, inclusive para cumprimento dos atos, satisfação de débitos judiciais e 
ressarcimentos advindos do contrato. 
 
6.3 O coordenador/advogado da Contratada deverá atuar in loco na sede da CBT, de segunda à sexta-
feira, no horário de funcionamento da Entidade. 
 
6.4 No caso de prorrogação do contrato, o valor da mensalidade será corrigido anualmente pelo índice 
do IGPM-FGV ou INPC, considerando o índice maior no período, ou por aquele que venha o 
substituir no caso de extinção, oficialmente divulgado, a contar do início do pagamento da primeira 
parcela do contrato. 
 
7. DO JULGAMENTO 
 
7.1 Será declarada vencedora a licitante que, após as fases de habilitação e de classificação das 
propostas técnicas e de preços, apresentar a maior Nota Geral (NG), de acordo com os seguintes 
critérios: 
 

a) Da obtenção da NOTA TÉCNICA (NT):   NT= (PTP X 100)/ MPTP, onde: 
 
PTP= pontuação técnica da proponente, resultante da somatória dos pontos obtidos, conforme 
critérios estabelecidos. 
MPTP= maior pontuação técnica das proponentes participantes da licitação. 



 

 

 
b) Da obtenção da NOTA DE PREÇO (NP):  NP= (MP X 100) / PP, onde: 
 
MP= menor preço mensal entre as proponentes da licitação. 
PP = preço mensal proposto pela proponente. 
 
c) Da obtenção da NOTA GERAL (NG):   NG= (NT X 0,6) + (NP X 0,4), onde:  
  
NT= nota técnica obtida pela proponente. 
NP= nota de preço obtida pela proponente. 
 

7.2 A licitante será a única responsável pelo teor das informações e valores lançados. 
 
7.3 No caso de empate, far-se-á, obrigatoriamente, o desempate por sorteio. 
 
8. SIGILO DO CONTRATO 
 
8.1 A Contratada deverá se comprometer a guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, 
informações ou documentos de qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, 
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou inadequada 
utilização. 
 
 
 

 
  


