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TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO
1.1 Contratação de profissional para proferir palestra em formato on-line,

com a temática voltada para o bem-estar no trabalho e a promoção da saúde psíquica de
magistrados e servidores, no período da tarde, no dia 26 de outubro de 2021.

 
2 SETOR REQUISITANTE
2.1 Recursos Humanos / Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde

de Magistrados e Servidores.
 
3 JUSTIFICATIVA
3.1 Tal pedido visa à melhoria da saúde dos magistrados e  servidores e ao

seu bem estar no ambiente de trabalho e se fundamenta na perspectiva da melhoria da
gestão de pessoas constante do Planejamento Estratégico 2021-2026 do TJMMG e também
na Resolução n. 175/2016, art. 13, incisos II e IV, abaixo transcritos:

 
Art. 13. O Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e

Servidores da Justiça Militar de Minas Gerais tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de
outras necessárias ao cumprimento de seus objetivos:

[...]
II - fomentar programas, projetos e ações vinculados à política de atenção à

saúde;
[...]
IV - promover, junto aos magistrados e servidores da Justiça Militar,

reuniões, encontros e eventos sobre temas relacionados à Política;
 
4 DOS PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA ENTREGA DO

SERVIÇO
4.1 O evento deverá ser realizado no dia 26 de outubro de 2021, no período

da tarde.
4.2 O evento deverá acontecer em plataforma de videoconferência que

permita interação em tempo real.
 
5 DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO
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5.1 A área de Recursos Humanos, após verificar se o serviço foi prestado
em conformidade com o Termo de Referência e com a proposta, caso não haja qualquer
impropriedade explícita, atestará sua devida prestação no primeiro dia útil subsequente à
realização da palestra.

 
6 DA FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL
6.1 Sem prejuízo ou dispensa das obrigações do FORNECEDOR, o

TRIBUNAL exercerá ampla supervisão, acompanhamento, controle e fiscalização sobre a
execução do objeto, por meio de servidor indicado pelo TJMMG, especialmente designado,
que fiscalizará a fiel observância das especificações do serviço.

 
7 DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento decorrente desta Contratação será efetuado pela Diretoria

Executiva de Finanças, em parcela única, por processo legal, em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da nota fiscal/fatura, estando a documentação fiscal regular.

7.2 O documento fiscal deverá ser emitido pelo FORNECEDOR em inteira
conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

7.3 O FORNECEDOR apresentará a fatura, a Nota Fiscal ou Boleto
Bancário referente ao objeto ora contratado ao servidor designado pelo Tribunal. O
servidor, após os devidos registros, encaminhará a Nota Fiscal à Diretoria Executiva de
Finanças para pagamento.

7.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo
de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizada tal
documentação.

7.5 O pagamento devido pelo TRIBUNAL será efetuado por meio de
depósito em conta bancária a ser informada pelo FORNECEDOR ou, eventualmente, por
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

7.6 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, o
FORNECEDOR dará ao TRIBUNAL plena, geral e irretratável quitação dos valores nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

 
8 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido,

apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não
mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do objeto, comportando-se de
modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o
Estado e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado
de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas
neste instrumento e demais cominações legais.

8.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto, o Tribunal poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as penalidades de advertência, além da
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responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto nos art. 86 a 88 da Lei
n.º 8.666/93, podendo ser aplicadas as seguintes penalidades:

8.2.1 advertência, que será aplicada sempre por escrito;
8.2.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração Pública, nos termos do Decreto Estadual nº 45.902/2012 e
suas posteriores alterações;

8.2.3 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e não
for procedido ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da inadimplência do fornecedor.

8.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.4 As penalidades aplicáveis pela inadimplência a qualquer das obrigações
assumidas neste instrumento são as previstas nos arts. 86, 87, 88 da Lei n.º 8.666, de 1993,
e no art. 38 do Decreto Estadual 45.902, de 27/01/2012.

Documento assinado eletronicamente por CECÍLIA TEREZA GOMES COSTA DOS SANTOS,
Coordenadora de Área, em 22/09/2021, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0214147 e o código CRC 36817CFA.
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