
 

 

Sede Operacional: Rodovia MG 295, 1.111 - Itaim - Córrego do Bom Jesus (MG) |  CEP:37.605-000 

CNPJ: 05.044.444/0001-42 | Cels: (35) 9 9827 9901 |  9 9893 1333 | 9 8848 6981  

Email: serrasverdes@serrasverdes.com.br |  site: www.serrasverdes.com.br  

 

 

Associação do Circuito Turístico Serras Verdes 

do  Sul de Minas Gerais - Brasil 

 
 

 

Edital Simplificado para Propostas de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria 
Jurídica para a Associação do Circuito Serras Verdes do Sul de Minas Gerais - Brasil 

 
A Associação do Circuito Serras Verdes do Sul de Minas Gerais - Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 
05.044.444/0001-42, com sede operacional à Rodovia MG 295, nº 1.111 - Itaim, Córrego do Bom 
Jesus (MG), por meio de sua Diretoria Executiva, realiza pelo presente Edital Simplificado, o 
chamamento público para contratação de serviços advocatícios, pessoa natural e/ou jurídica, para 
consecução do objeto abaixo: 
 
1. Objeto: "Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para a consecução das 
finalidades estatutárias do CTSV". 
 
2. Modalidade: Chamamento por Técnica e Preço com propostas de simples seleção, que deverá 
somar um valor total possível de 10 (dez) pontos, sendo: 
 
2.1.: 08 (oito) pontos contados a partir do melhor preço, em ordem decrescente do menor para o 
maior preço, sendo o menor recebendo nota 08 (oito) e decrescendo consecutivamente ponto a 
ponto; e  
 
2.2.: 02 (dois) pontos contados a partir das condições técnicas abaixo discriminadas: 
 
2.2.1. pelo menos 05 (cinco) anos de exercício da advocacia, sendo 01 ponto para os que tiverem 
mais de 10 (dez) anos e decrescendo 0,2 (dois centésimos) de ponto até 05 (cinco) anos de exercício;  
 
2.2.2. pelo menos 01 (um) ano de experiência em Direito Público, sendo 0,5 (meio) ponto para cada 
ano, no total de 01 (um) ponto; e 
 
2.2.3. o proponente deverá constar na proposta as informações que julgar necessárias para 
conformidade dos itens 2.2.1 e 2.2.2. 
 
3. Pré-condições mínimas para cláusulas obrigatórias do contrato de prestação de serviços da 
proposta vencedora, contemplará: 
 
3.1. quaisquer ações judiciais, envolvendo o CTSV, com pelo menos 20% de desconto em relação à 
tabela da OAB/MG, sendo certo que o CTSV só estará obrigado a contratar o assessor jurídico com 
preço menor ou em igualdade de condições, sempre condicionando a remuneração aos percentuais 
previstos na referida tabela OAB/MG no valor da ação; 
 
3.2. desconto de pelo menos 10% em relação à tabela da OAB/MG em eventuais contratações para 
os associados do CTSV, sendo certo que eles não terão a obrigatoriedade de contratar o assessor 
jurídico contratado pelo CTSV. 
 
3.3. o proponente deverá constar na proposta, os valores de desconto ofertados para os itens 3.1. e 
3.2. supra-citados, sendo certo que tal informação será utilizada apenas como critério de desempate 
no julgamento das propostas. 
 
4. Anexo à proposta, o proponente deverá apresentar o documento de registro na OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil do profissional autônomo ou responsável em caso de Pessoa Jurídica. 
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4.1. os documentos para comprovação dos itens 2.2.1 e 2.2.2 deverão ser apresentados, pelo 
proponente vencedor, como requisito para a contratação. 
 
5. O proponente deverá constar na proposta sua ampla e total disponibilidade em atender as 
necessidades e demandas da Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas Gerais - 
Brasil, a qualquer tempo e em qualquer necessidade que surja, em todo o território que compõe o 
Circuito, reservando o direito de se requerer agendamento prévio para tal atendimento, porém de 
forma rápida e célere e que, em nenhuma hipótese possa lesar os interesses do CTSV. 
 
6. Data limite e local para apresentação de Propostas: 13 (treze) de fevereiro de 2017, até as 17 
(dezessete) horas. As propostas poderão ser entregues pessoalmente na sede operacional do 
Circuito, no endereço citado neste edital ou através de e-mail endereçado ao Gestor do Circuito: 
clodoaldo.costa@serrasverdes.com.br. 
 
7. As propostas deverão apresentar validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
Córrego do Bom Jesus (MG), 06 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 

MÁRIO BATISTA DA SILVA FILHO 
Diretor Presidente 

 


