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Cassilândia-MS, 17 de janeiro de 2022. 

Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

AO SENHOR, DIVINO JOSÉ DA SILVA, VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS. 

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

I. DA SOLICITAÇÃO: 
1. Servimo-nos do presente, para solicitar a V. Excelência, AUTORIZAÇÃO, o 
bjetivando a contratação direta mediante Inexigibilidade de Licitação da J P M 
CONSUL TORIA CONT ÁBIL L TDA - EPP para a prestação de serviços técnicos de 
consultoria e assessoria em Contabilidade e Finanças Públicas, Compras, Licitações e 
Contratos, serviços estes a serem executados conforme detalhamento no Termo de 
Referência. 

2. A contratação pretendida pela presente licitação terá prazo inicial de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogada sucessivamente por períodos de doze meses, até o máximo de 
60 meses, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

11. DAS JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO: 

3. A contratação da prestação de serviços técnicos especializados, visa atender a 
necessidade que possui a CÂMARA MUNICIPAL em manter consultoria e assessoria para 
orientar os funcionários nas áreas de planejamento, orçamentário, execução orçamentária, 
finanças. Contabilidade, compras, licitações e contratos, e outras atividades correlatas. 

4. A contratação de pessoa jurídica, na forma de empresa, conta com profissionais 
capacitados nas áreas a serem contratadas para orientação nos processos e nas tomadas de 
decisões, principalmente em relação à análise das contas da CÂMARA MUNICIPAL, com 
base em normas contábeis, de acordo com o Manual de Contabilidades Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
(NBCASP). 

IH. DAS JUSTIFICATIVAS QUANTO A ESCOLHA DO CONTRATADO: 

5. O serviço a ser prestado é caracterizado pela assessoria técnica intelectual, de 
conhecimento sobre a comprovada experiência e tradição no mercado e documentos 

O°;JJ 
Câmara Municipal de Cassilândia - MS IR 

Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 fi 
• 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

apresentados, justificando a inexigibilidade de licitação, na escolha da empresa, J P M 
CONSUL TORIA CONT ÁBIL LTDA - EPP e da singularidade dos serviços conforme o 
art. 25, II da Lei Federal n" 8.666/1993. 

6. Soma-se a isso o dever de o administrador adotar os princípios de convernencia e 
oportunidade diante dos critérios técnicos, que levam a decidir pela empresa, J P M 
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EPP, para melhor assessoramento da CÂMARA 
MUNICIPAL. 

7. Como se constata pelos documentos anexos, a J P M CONSUL TORIA CONT ÁBIL 
LTDA - EPP possui notória especialização em face do objeto, decorrente de desempenhos 
anteriores em órgãos públicos, através de atestados dos serviços prestados. 

9. Com isto, pode-se atestar a excelente capacidade da prefalada empresa, sendo também 
oportuno salientar que esta Administração não encontrou quaisquer informações que possam 
ainda que indelevelmente manchar sua reputação profissional, ao invés, pelo que se pode 
afirmar que de modo indiscutível, possui capacidade para promover a total satisfação da 
prestação dos serviços ora necessitados pela CÂMARA MUNICIP AL DE 
CASSILÂNDIA/MS. 

IV. DAS JUSTIFICATIVAS QUANTO AO PREÇO PAGO: 

9. O preço pactuado corresponde ao apresentado pela J P M CONSULTORIA CONTÁBIL 
LTDA - EPP, em sua proposta de preços o qual foi aceito por deter notória e reconhecida 
especialização para prestar os serviços e, ainda, a pesquisa de preços realizada em 
contratações assemelhadas protocoladas junto ao TC/MS, conforme a seguir: 

ÓRGÃO TC/MS OBJETO PREÇO.(R$) 
MENSAL ANUAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSUL TORIA CONTÁBIL 
VISANDO O ACOMPANHAMENTO 
DA ESCRITURAÇÃO E DO 
FECHAMENTO DOS BALANCETES 

CM BONITO-MS TC/9857/2017 MENSAIS E DO BALANÇO ANUAL, 11.280,00 135.000,00 
ANEXOS DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL, COM 
COMPARTILHAMENTO DE 
CONHECIMENTO. 

CM PORTO SERVIÇO DE CONSULTORIA E 

MURTINHO-MS TC/2037/2014 ASSESSORIA E 10.583,33 127.000,00 
ORIENT AÇÃOPROFISSIONAL NAS 

I 
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I 
AREAS DE CONT ABILIDADE I 

PÚBLICA. 
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE 

CM ASSESSORIA E CONSUL TORIA, EM 

BODOQUENA TC/20372/20 I 4 TODOS OS TRÂMITES 6.500,00 78.000,00 
ADMINISTRA TIVOS DE NATUREZA 
CONTÁBIL. 

PREÇO MÉDIO: 9.454,44 113.333,33 

10. Deve-se considerar, também, o fato da futura contratada trabalhar com equipe de apoio, 
ter domicílio em Coxim-MS, o que exige deslocamentos regulares, agregando os custos dos 
tributos federais, municipais e obrigações sociais (INSS). Por tudo isso, o valor do futuro 
contrato corresponde a R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) a serem pagos em 12 (doze) 
parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. 

11. Deste modo, o valor a ser pago a futura contratada é inferior ao preço médio de 
contratações similares. 

12. Além do mais, consta que a futura contratada é muito experiente, pois já prestou em anos 
anteriores serviços especializados para Prefeituras, Câmaras Municipais e Institutos de 
Previdência, com destacada e elogiada atuação pelos representantes legais dos entes 
contratantes, no que tange também sua pontualidade nos horários requisitados. O que 
possibilita a celebração de contrato de natureza multidisciplinar, envolvendo as mais variadas 
questões administrativas. 

13. Sem perder de vista que a contratação de empresa de maior quilate técnico depende do 
grau de confiabilidade que transmite com o histórico de seu trabalho, de modo a tranquilizar a 
Administração quanto a dispor de serviços de qualidade e com a eficiência necessária para 
atender, a contento, os relevantes interesses desta Câmara Municipal. 

14. A futura contratada é do ramo pertinente e: (I) Comprovou possuir larga experiência na 
prática do mesmo objeto para outros municípios (atestados de capacidade técnica e contratos), 
bem como a indicação de tê-lo executado com altos padrões de qualidade, adequação e 
eficiência. (11) Habilitou equipe técnica composta por 02 (contadores) devidamente inscritos 
no CRC/MS; e 01 (advogado) devidamente inscritos na OAB/MS, conforme documentos em 
anexo; (111) Comprovou possuir notória especialização e saber decorrente de experiência e 
resultados anteriores; (IV) Apresentou toda a documentação da empresa, contrato social, 
inscrição no CNPJ e todas as certidões tributárias (federal, estadual e municipal); do FGTS e 
CND Trabalhista. 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
GAB. CONS. FLÁVIO ESGAIB KAYATT 

DECISÃO SINGULAR DSG - G.FEK - 5792/2020 

: TC/9857/2017 
: 1809405 
: CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO 
: MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA 
: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL (GESTÂO DE 1/1/2017 A 
31/12/2018) 

ASSUNTO DO PROCESSO : CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1/2017 
PROCEDIMENTO LlCITATÓRIO:TOMADA DE PREÇOS N° 1/2017 
CONTRATADO(A) : EXATA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME 
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL 

VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA ESCRITURAÇÃO E DO 
FECHAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS E DO BALANÇO 
ANUAL, ANEXOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, COM 
COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 
: R$ 135.000,00 
: CONS. FLÁVIO KAYATT 

PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
ÓRGÃO 
ORDENADOR DE DESPESAS 
CARGO DO ORDENADO R 

VALOR INICIAL 
RELATOR 

RELATÓRIO 

A matéria dos autos trata do exame de regularidade do procedimento 
licitatório da Tomada de Preços n? 1/2017 e da formalização do Contrato 
Administrativo nO 1/2017, celebrado entre a Câmara Municipal de Bonito e a 
empresa Exata Contabilidade S/C Ltda.-ME, tendo como objeto a prestação de 
serviços de consultoria contábil visando o acompanhamento da escrituração e do 
fechamento dos balancetes mensais e do balanço anual, anexos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com compartilhamento de conhecimento. 

Ao analisar os documentos, a 1a Inspetoria de Controle Interno (1ICE) con 
cluiu na Análise nO 37500/2017 pela irregularidade do procedimento licitatório da To 
mara de Preços nO 1/2017, assim como da formalização do Contrato Administrativo 
nO 1/2017, tendo em vista que "o objeto do contrato, ora analisado, além de ser ca 
racterizado com área fim do Órgão, não se enquadra como serviço singular e passí 
vel de notória especialização, sendo atribuição de servidor público, tais obrigações" 
(pç. 23, tis. 153-158). 

O membro do Ministério Público de Contas (MPC), por sua vez, emitiu o Pa 
recer 3a PRC - 17222/2018 (pç. 28, fls. 305-308), opinando pela adoção do seguinte 
julgamento: 

1 - pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório e da formalização do 
contrato, nos termos do art. 59, 111 da LC n. 160/12 c/c art. 120, I e II da RN n. 
076/13; 
2 - pela aplicação de multa a gestora por infração a norma legal, nos termos do art. 
42, IX da LC n. 160/12; ( ... ) 

É o Relatório. 
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GAB. CONS. FLÁVIO ESGAIB KAYATT 

DECISÃO 

Compulsando os presentes autos, verifico haver insurgência da 1 a ICE e do 
membro do MPC com relação à prestação de contas sob exame, em razão do objeto 
da contratação, realizada pela Câmara Municipal de Bonito, afigurar-se como tercei 
rização de serviços que visam a atividade fim da Administração, expressamente ve 
dada pela Constituição Federal, sendo necessário a realização de concurso público 
na hipótese de insuficiência de pessoal. 

Diferentemente do apontado pelas equipes de apoio, entendo que os ele 
mentos dos autos oferecem condições para se declarar a regularidade do procedi 
mento licitatório, assim como da formalização contratual, conforme passo a expor. 

A análise da regularidade das licitações e contratos que tem por objeto a 
prestação de assessoria e consultoria, a meu ver, não pode deixar de considerar os 
obstáculos e dificuldade reais enfrentados pelo gestor do órgão, em conformidade 
com o que dispõe o art. 22, caput e §1°, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (Decreto-lei n° 4.657/42), abaixo transcrito: 

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públi 
cas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 
( ... ) 
§1° Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias 
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (in 
cluído pela Lei nO 13.655/2018) 

É notório que grande parte dos Municípios do Estado encontra dificuldades 
para garantir (tanto em número quanto em qualidade técnica) um quadro de servido 
res adequado ao funcionamento do órgão, normalmente deficitário em número e de 
ficiente na qualificação necessária ao desempenho de atividades específicas dife 
rentes daquelas ordinariamente desenvolvidas. Em virtude disso, a contratação de 
serviços de assessoria e consultoria se apresenta muitas vezes como medida ne 
cessária para que os municípios e demais órgãos desenvolvam todas as atividades 
necessárias a atender às necessidades dos munícipes. 

Este Tribunal tem demonstrado estar atento a essas peculiaridades, consi 
derando regular esse tipo contratação, conforme se verifica nos seguintes julgados: 

n Embora reconheça a controvérsia do tema, e, embora seja indiscutível que as 
atividades estatais devam ser desempenhadas por servidores dos quadros, a 
realidade nos mostra que algumas unidades jurisdicionadas, sobretudo as locali 
zadas em municípios menos desenvolvidos, não conseguem transformar essa 
regra em realidade, por motivos que vão desde a falta de estrutura física, até a 
inexistência de mão de obra adequada para realizar os serviços - mesmo aque 
les corriqueiros e ordinários da Administração. Como consequência, deparamo- 
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nos com municípios despidos de corpo técnico ou com este em incipiente fase 
de formação, dependente de fomento intelectual e aparelhamento adequado. 
Para essas hipóteses, a contratação de empresas de consultoria e assessorias 
técnicas surge como uma alternativa para que a Administração evite a solução 
de continuidade e consiga prestar, com razoável qualidade, os serviços à popu 
lação. Assim, conquanto a regra seja a de que os serviços técnicos na área jurí 
dica e contábil devam ser prestados pelos servidores dos quadros próprios do 
órgão, é admitida, em situações excepcionais, e mediante análise circunstancia 
da de cada caso, a terceirização desses serviços por meio da contratação de 
escritórios especializados, desde que devidamente motivada e comprovada a 
sua necessidade".(Acórdão AC02 - 3660/2017. Processo TC/7281/2013. Relato 
ria: Cons. Marisa Joaquina Monteiro Serrano) 

"É necessário que se analise cada caso em sua individualidade, sob pena de in 
viabilizar o próprio funcionamento do ente administrativo, pois é sabido que 
grande parte das unidades jurisdicionadas não dispõe de estrutura física, tecno 
lógica e profissional para desempenhar as atividades que Ihes são inerentes. Até 
mesmo aqueles órgãos que possuem o quadro de pessoal completo enfrentam 
dificuldades para o exercício de determinados trabalhos, seja por inaptidão pro 
fissional ou pela falta de conhecimento de assuntos específicos. 
Nesses casos, a contratação de serviços especializados em consultorias e as 
sessorias surge como uma solução para que a administração desenvolva de 
forma satisfatória os seus trabalhos, desde que precedida de procedimento licita 
tório que assegure a ampla competitividade e a igualdade de condi 
ções".(Acórdão AC02 - 664/2016. TC/4781/2013. Relatoria: Cons. Iran Coelho 
das Neves) 

A documentação acostada aos autos, com destaque para a Solicitação de 
Orçamentos de fls. 11-19, é esclarecedora no sentido de demonstrar a real necessi 
dade do município no que concerne à prestação de serviços de assessoria contábil 
frente às atividades paralelas que são desempenhadas pela Câmara Municipal de 
Bonito, justificando os preços que foram praticados em razão da especialidade da 
contabilidade público/administrativa. 

Nesse sentido, considerando a plausibilidade do objeto que foi licitado - con 
tratação de assessoria contábil, verifico que a formalização do Contrato Administrati 
vo nO 1/2017 também atendeu os preceitos fundamentais da Lei (federal) 8.666/93, 
não havendo qualquer irregularidade a ser apontada. 

Diante do exposto, decido nos termos de declarar, com fundamento na 
regra do art. 59, I, da Lei Complementar (estadual) n. 160, de 2 de janeiro de 2012, a 
regularidade: 

I - do procedimento licitatório da Tomada de Preços n? 1/2017, realizado 
pela Câmara Municipal de Bonito; 

11 - da formalização do Contrato Administrativo nO 1/2017, celebrado entre 
a Câmara Municipal de Bonito e a empresa Exata Contabilidade S/C Ltda. - ME; 
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111 - intimar o resultado deste julgamento aos interessados, na forma consig 
nada no art. 55 da Lei Complementar (Estadual) n. 160, de 2012, e no art. 99 do Re 
gimento Interno (Resolução n. 98, de 2018). 

É como decido. 

Campo Grande/MS, 25 de junho de 2020. 

Conselheiro FLÁVIO KAYATT 
Relator 

JLRS 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

Segunda Câmara 

DELIBERAÇÃO AC02 - 741/2017 

PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
TIPO DE PROCESSO 
ÓRGÃO 
JURISDICIONADO 
INTERESSADO 
VALOR 
RELATOR 

: TC/2037/2014 
: 1483287 
: CONTRATO ADMINISTRATIVO 
: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 
: MARCO ANDREI GUIMARÃES 
: EXATA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME 
: R$ 127.000,00 
: CONS. OSMAR DOMINGUES JERONYMO 

EMENTA: PROCEDIMENTO LlCITATÓRIO - PREGGÃO PRESENCIAL - 
CONTRATO ADMINISTRATIVO SERViÇOS DE C0t:JSULTORIA, 
ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NAS AREAS DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA - FORMALlZAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - 
OBSERVÂNCIA- REGULARIDADE. 
É regular o procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial 
e a formalização de contrato administrativo que se desenvolve de acordo com 
as prescrições legais e regulamentares. 

ACÓRDÃO 
Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 30a Sessão Ordinária da 

Segunda Câmara, de 13 de dezembro de 2016, ACORDAM os Senhores 
Conselheiros por unanimidade, nos termos do voto do Relatar, em declarar regular o 
procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial n? 1/2014, e a 
formalização do Contrato Administrativo n° 1/2014, celebrado entre a Câmara 
Municipal de Porto Murtinho - MS, por seu Presidente, Sr. Marco Andrei Guimarães 
e Exata Contabilidade S/C Ltda - ME. 

Campo Grande, 13 de dezembro de 2016. 

Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relatar 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

Segunda Câmara 

RELATÓRIO 

o Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator 

Em exame, nos termos do art. 120, I, "a", e 11 do Regimento Interno deste Tri 
bunal de Contas (RITC/MS), aprovado pela Resolução Normativa TC/MS n. 76, de 
11 de dezembro 2013, a regularidade do procedimento licitatório Pregão Presencial 
n. 1/2014 (1a fase), e da formalização e do teor do Contrato Administrativo n. 1/2014 
(2a fase), celebrado entre a Câmara Municipal de Porto Murtinho-MS e a empresa 
Exata Contabilidade S/C Ltda-ME, constando como ordenador de despesas o Sr. 
Marco Andrei Guimarães, presidente. 

A realização do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial e a 
formalização e o teor do contrato dele decorrente, fundamentaram-se nas Leis n. 
8.666/93 e n. 10.520/2002. 

o objeto do contrato é a prestação de serviços de consultoria, assessoria e ori 
entação profissional nas áreas de contabilidade pública, recursos humanos, patri 
mônio e controle interno, no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), 
com prazo de vigência de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado. 

A 4a Inspetoria de Controle Externo (4a ICE) examinou os documentos constan 
tes dos autos e, conforme a Análise ANA-4ICE-2555/2014, manifestou-se pela regu 
laridade e legalidade do procedimento licitatório bem como da formalização do ins 
trumento contratual. 

O Ministério Público de Contas (MPC) em seu Parecer PAR - MPC - GAB.6 
DR.JAC - 15820/2016, entendendo que a contratação é ilegal e que o serviço con 
tratado trata-se de atividade-fim, opinou pela ilegalidade e irregularidade do proce 
dimento licitatório, da formalização do contrato, e pela aplicação de multa à autori 
dade responsável. 

VOTO 

O Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator 

Os documentos que instruíram os autos apresentaram-se completos, inclusive 
atendidos os prazos de remessa obrigatória e publicação dos atos, tudo em confor 
midade com a Instrução Normativa TC/MS n. 35/2011, e a Lei n. 8.666/93. 

Verifica-se que o procedimento licitatório realizado na modalidade pregão pre 
sencial, foi conduzido com observância às exigências contidas na Lei n. 
10.520/2002. 
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Fls.000232 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
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O teor do contrato estabelece devidamente as condições para a sua execução 
e define direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em observância à refe 
rida Lei n. 8.666/93. 

Embora o MPC tenha entendido que foram descumpridas exigências da legis 
lação pertinente, a meu ver os procedimentos adotados pelo responsável foram em 
perfeito cumprimento às normas legais que regem a matéria. 

Este Colendo Tribunal já firmou entendimento, no sentido de que a contratação 
destes serviços pelas prefeituras é medida muitas vezes necessária para que seja 
evitada a inviabilidade do seu próprio funcionamento, pois muitos municípios embora 
contem com o profissional no seu quadro de pessoal, estes eventualmente não es 
tão plenamente capacitados para desempenhar as atividades que Ihes são inerentes 
(Processos TC-5621/2014, TC-7330/2013). 

O simples fato de se imaginar a possibilidade destas contratações já denota 
que a situação é excepcional, e a contratação de assessoria e consultoria contábil 
ou jurídica se faz muitas vezes necessária. 

Note-se que a Cláusula Segunda - do Objeto do contrato, especifica que os 
serviços a serem prestados compreenderão de consultoria, assessoria e orienta 
ção na área contábil, não de execução, desta forma, capacitando os funcionários 
para a realização dos serviços pertinentes ao órgão. 

Sanadas as dúvidas suscitadas nos autos, concluo que a presente contratação 
demonstrou a regularidade e a legalidade dos atos administrativos, tanto na realiza 
ção do seu procedimento licitatório, bem como na formalização e teor do instrumento 
contratual. 

DISPOSITIVO 

Assim, acolhendo a análise do corpo técnico deste Tribunal (4a ICE) e deixando 
de acolher o parecer ministerial, nos termos do art. 4°, 111, "b" do RITC/MS, voto: 

1 - pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório realizado na 
modalidade Pregão Presencial n. 1/2014 (1a fase), e da formalização e do teor do 
Contrato Administrativo n. 1/2014 (2a fase), celebrado entre a Câmara Municipal de 
Porto Murtinho-MS e a empresa Exata Contabilidade S/C Ltda-ME, de responsabili 
dade do Sr. Marco Andrei Guimarães, presidente, de acordo com o art. 59, I, da Lei 
Complementar Estadual (LCE) n. 160, de 2 de janeiro de 2012, c/c o art. 120, I, "a" e 
11, do RITC/MS; 

2 - pela intimação do resultado do presente julgamento aos interessados, ob 
servado o disposto no art. 50 da Lei Complementar Estadual n. 160/2012, c/c o art. 
99 do RITC/MS; 
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3 - pela remessa dos autos à 4a ICE para instrução e análise dos atos de exe 
cução do objeto contratado (3a fase). 

DECISÃO 

Como consta na ata, a decisão foi unarume, firmada nos termos do voto do 
Conselheiro Relator, em declarar regular o procedimento licitatório realizado na 
modalidade Pregão Presencial e a formalização do contrato administrativo. 

Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves. 

Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo. 

Tomaram parte no julgamento o Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves 
e Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano. 

Presente o Exmo. Sr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador de 
Contas. 

Campo Grande, 13 de dezembro de 2016. 

Conselheiro OSMAR DOMINGUES JERONYMO 

Relator 

GAB.LLSS 
SETAC VABIARP 
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DELIBERAÇÃO AC02 - 3803/2017 

PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
TIPO DE PROCESSO 
ÓRGÃO 
JURISDICIONADO 
INTERESSADO 

: TC/20372/2014 
: 1472976 
: CONTRATO ADMINISTRATIVO 
: CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA 
: NELSON DE PAULO 
: KMD ASSESSORIA CONTÁBIL E PLANEJAMENTO A 
MUNiCíPIOS EIRELI - ME 

: R$ 78.000,00 
: CaNSa. MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 

VALOR 
RELATORA 

EMENTA: PROCEDIMENTO L1CIT ATÓRIO - CONVITE - PRESTAÇÃO DE 
SERViÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL TORIA - ADJUDICAÇÃO E HO 
MOLOGAÇÃO - FORMALlZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - 
CLAUSULAS ESSENCIAIS - EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS LI 
QUIDADAS - REGULARIDADE 

É regular o procedimento licitatório no qual os documentos encaminhados 
comprovam a observância às leis, como homologação e adjudicação. A forma 
lização de contrato administrativo é regular quando o extrato é publicado no 
prazo legal e contém em suas cláusulas os elementos essenciais, como dota 
ção orçamentária, objeto, prazo de vigência e valor, conforme determinação le 
gal. É regular a execução financeira quando idênticos os valores dos documen 
tos relativos às três etapas da execução da despesa: empenho, liquidação e 
pagamento, circunstância que revela a correta liquidação do objeto. 

ACÓRDÃO 

Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 13a Sessão Ordinária da 
Segunda Câmara, de 20 de junho de 2017, ACORDAM os Senhores Conselheiros, 
por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em declarar a regularidade do 
procedimento licitatório de Convite n.? 002/2014, do Contrato Administrativo n. 
002/2014 e da execução financeira, celebrado entre a Câmara Municipal de 
Bodoquena, na gestão do presidente da Câmara, Sr. Nelson de Paula, e KMD 
Assessoria Contábil e Planejamento a Municípios EIRELI - ME. 

Campo Grande, 20 de junho de 2017. 

Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano - Relatora 

Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Designado para lavratura e 
assinatura do Acórdão, nos termos do art. 73, §3°, do RIITCEMS (RN 76/2013). 
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Segunda Câmara 

RELATÓRIO 
A Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano - Relatora 

Versam os presentes autos sobre o Contrato Administrativo n.? 002/2014, 
formalizado entre a Câmara Municipal de Bodoquena e KMD Assessoria 
Contábil e Planejamento a Municípios ElREU - ME., objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria, em todos os 
trâmites administrativos de natureza contábil, abrangendo as áreas orçamentária, 
financeira e patrimonial, com fins de respaldar a regularidade e legalidade dos 
instrumentos decorrentes de atos e fatos contábeis sujeito ao controle externo, bem 
como proceder ao necessário assessoramento e representação do Legislativo 
Municipal, acompanhando em todos os processos pertinentes junto ao Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado, elaborando em linhas gerais os recursos de 
reconsideração e revisão, ou que sejam cabíveis a administração no âmbito do 
Tribunal de Contas, bem como acompanhar a execução orçamentária do exercício, 
como também conceder emissão de pareceres e consultas, sempre que lhe for 
solicitado, atendendo até o julgamento final de todos os processos abrangido pelo 
período contratado, com valor contratual no montante de R$ 78.000,00 (setenta e 
oito mil reais). 

Para tanto, foi realizado o procedimento licitatório na modalidade de Convite n.? 
002/2014. 

Nesta fase processual objetiva-se analisar a regularidade do procedimento 
licitatório, da formalização contratual e da execução financeira do Contrato 
Administrativo. 

Prima facie, é cediço salientar determinados pontos do processo, senão 
vejamos. 

Em sede de Análise - ANA-6IcE - 2925/2014 (pp. 120/125), a Equipe Técnica 
da 6a Inspetoria concluiu que a atividade licitada compõe atividade fim do órgão 
jurisdicionado e não pode ser terceirizada, oportunidade em que asseverou pela 
irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório. 

Por sua vez, o G.MJMS - 14085/2014 (p. 129) determinou a intimação do 
Ordenador para apresentar defesa. 

Devidamente notificado, o Ordenador de Despesas encetou ao feito a 
justificativa de pp. 153/168, no afã de legitimar a contratação pública. 

Diante disso, a Equipe Técnica da 6a Inspetoria, ANA-6IcE - 18286/2014 (pp. 
171/176), manteve seu posicionamento pela irregularidade e ilegalidade do 
procedimento licitatório e da formalização do contrato (1a e 2a fases). 

Encaminhado o feito ao Parquet de Contas, este emitiu o Parecer PAR-MPC - 
GAB.6 DR.TMV - 18588/2014, manifestando-se pela ilegalidade e irregularidade 
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do procedimento licitatório e da formalização do instrumento de contrato, sob a 
justificativa de que o serviço contratado nâo pode ser terceirizado, por tratar-se de 
atividade fim da Câmara Municipal. 

Novamente intimado, o Jurisdicionado apresentou os documentos de pp. 
257/286. 

Ato contínuo, a 6a ICE (ANA - 15759/2015) e o Ministério Público de Contas 
(PAR-MPC - GAB.6 DR.JAC - 9086/2016) emitiram suas derradeiras manifestações 
e mantiveram seus entendimentos pela irregularidade e ilegalidade da 1 a, 2a e 3a 
fases da contratação pública. 

Por fim, o responsável pela despesa retornou ao feito e acostou o relatório 
sintético dos serviços, bem como os documentos referentes a sua prestação (pp. 
305/756). 

VOTO 
A Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano - Relatora 

Extrai-se do feito que tanto o Corpo Técnico quanto o representante do 
Ministério Público de Contas foram unânimes em se manifestar pela ilegalidade e 
irregularidade da 1 a, 2a e 3a fases da contratação pública. 

Os órgãos de apoio consideraram irregulares o procedimento licitatório e a 
formalização do instrumento de contrato, por entenderem que as atividades a serem 
desenvolvidas pela contratada constituem atividade fim do órgão, logo, deveriam ser 
prestadas por servidores dos quadros do órgão, nunca por profissionais 
terceirizados. 

Argumentam, ainda, que pela continuidade do serviço contratado, torna-se 
previsível sua prorrogação, o que incidirá em um valor total superior àquele 
legalmente permitido para a modalidade Convite. 

Embora reconheça a controvérsia do tema, e, embora seja indiscutível que as 
atividades estatais devam ser desempenhadas por servidores dos quadros, a 
realidade nos mostra que algumas unidades jurisdicionadas, sobretudo as 
localizadas em municípios menos desenvolvidos, não conseguem transformar essa 
regra em realidade, por motivos que vão desde a falta de estrutura física, até a 
inexistência de mão de obra adequada para realizar os serviços, inclusive aqueles 
corriqueiros e ordinários da Administração. 

Como consequência, deparamo-nos com municípios despidos de corpo técnico 
ou com este em incipiente fase de formação, dependente de fomento intelectual e 
aparelhamento adequado. 

Para essas hipóteses, a contratação de empresas de consultorias e 
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assessorias técnicas surge como uma alternativa para que a Administração evite a 
interrupção da atividade e consiga prestar, com razoável qualidade, os serviços à 
população. 

Assim, conquanto a regra seja a de que os serviços técnicos na área jurídica e 
contábil devam ser prestados pelos servidores dos quadros próprios do órgão, é 
admitida, em situações excepcionais, e mediante a análise circunstanciada de cada 
caso, a terceirização desses serviços por meio da contratação de escritórios 
especializados, desde que devidamente justificada, motivada e comprovada a sua 
necessidade. 

No caso dos autos, entendo que a contratação restou justificada, porquanto a 
extensa gama de atividades que compõem o objeto contratual indica que a mão-de 
obra própria seria insuficiente para desempenhá-Ias. 

Conforme se extrai do relatório sintético e dos documentos comprobatórios de 
prestação de serviço encartados às pp. 305/756, restou demonstrada a realização 
da atividade licitada, bem como a sua necessidade para o regular prosseguimento 
dos serviços da Câmara Municipal, senão vejamos: 

"Conforme objeto da contratação, a empresa por meio dos relatórios emitidos 
das prestações de serviços, vem através deste, detalhar com exatidão os 
serviços prestados pela contratante ao longo de sua contratação. A empresa 
prestou os serviços de Consultoria e Assessoria técnica especializada em 
contabilidade pública no âmbito da Câmara Municipal de Bodoquena/MS, 
envolvendo as áreas administrativas, financeira, contábil e orçamentária, 
mediante consultas técnicas, dúvidas levantadas pelo contratante, procedimento 
e processos institucionais, e o desenvolvimento de atividades, ações e eventos 
que possibilitaram práticas governamentais que assegurassem maior eficiência 
na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e na prestação de contas 
desta Câmara Municipal ( ... ) 

Os serviços foram executados com a realização de visitas técnica, com 
profissionais capacitados para dirimir todas as dúvidas que vieram a ter, 
atendimento de consultas via telefone, bem como na própria sede da Empresa." 

Logo, mais do que simplesmente executar atividades típicas da administração, 
o objeto contratual estabelecia a obrigação de orientação e capacitação dos técnicos 
do município, serviços que não se confundem com a atividade fim do órgão, 
inexistindo, portanto, substituição da mão de obra própria pela terceirizada. 

No tocante a modalidade licitatória adotada, os Órgãos de Apoio asseveraram 
que a formalização através da modalidade Convite é irregular e ilegal, pois, em 
decorrência da natureza contínua do serviço, a sua prorrogação é medida natural, o 
que, consequentemente, fará extrapolar o valor permitido para o procedimento de 
licitação adotado (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais). 
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Não obstante o posicionamento destacado, o contrato foi avençado no valor 
global de R$ 78,000,00 (setenta e oito mil reais), dentro, portanto, do limite 
estabelecido pelo comando legal disposto no artigo 23, inciso 11, alínea "a", da Lei 
8.666/93. 

Outrossim, o contrato administrativo foi findado sem qualquer aditamento de 
valor ou prorrogação de prazo que viesse a corroborar a tese de irregularidade 
acima levantada. 

Diante de tais considerações, duvidas não há de que o procedimento licitatório, 
bem como o contrato dele decorrente, seguiram todos os regramentos legais 
aplicáveis à matéria, em especial as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02 e as 
normas regimentais expedidas por esta Corte de Contas. 

Constata-se assim, a regularidade da matéria relativa ao procedimento de 
licitação, na modalidade Convite n.? 002/2014, e também quanto a formalização do 
Contrato Administrativo n.? 002/2014. 

Por fim, evidencia-se que os requisitos legais vigentes foram devidamente 
cumpridos quanto a regularidade da matéria relativa à execução financeira e 
prestação de contas. 

De fato, a liquidação da despesa, cujo resumo segue abaixo, exibe com clareza 
a similitude do total de notas de empenho válidas e total de pagamentos, 
demonstrando, assim, sua regularidade: 

- 
I VALOR 00 coyrR.\ TO R. 8.000,00 

- -- 
V\LOR DO. TE.R\IO. ,\OITI\'O ,\0 rONTR.\TO 78.000,00 
TOTAL DE \lOTA: OE E\lPE\IIO DIITIDA. RS 8.000,00 
TOTAL DE ,\\ru(.\o DE xorxs DE E\1PE\IfO 

- 
0,00 

TOTAL DE. 'OlA DE D1 PE:'\I 10 Y.\L.IDA. R 78.000,00 
TOTAL DE CO.\IPRO\.\.\'TES DESPE:A' DIITIDO. 8.000,00 
- - . ('ARn • El\IITID TOTAL DE ORDE~S B.\ RS 8.000,00 

Noutro norte, diferentemente do sustentado pela 6a ICE e pelo MPC, a 
comprovação física dos serviços prestados encontra-se devidamente inserida às pp. 
305/756, por meio do Relatório Sintético e Documentos Comprobatórios. 

DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com arrimo no artigo 4°, inciso 111, alínea "b", do Regimento 

Interno do TC/MS, VOTO no sentido de: 

1) Declarar a regularidade do procedimento licitatório na modalidade de 
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Convite n.? 002/2014 (1a fase), nos termos do art. 120, inciso I, da Resoluçâo 
Normativa n.? 76 (Regimento Interno do TC/MS) c/c artigo 59, I, da Lei 
Complementar n.? 160/12; 

2) Declarar a regularidade da formalização do Contrato Administrativo n.? 
002/2014 (2a fase), nos termos do art. 120, inciso 11, da Resolução Normativa n.? 76 
(Regimento Interno do TC/MS) c/c artigo 59, I, da Lei Complementar n.? 160/12; 

3) Declarar a regularidade da execução financeira do Contrato Administrativo 
n.? 002/2014 (3a fase), nos termos do art. 120, inciso 111, também da Resolução 
Normativa n? 76, de 11/12/2013 (Regimento Interno do TC/MS) c/c artigo 59, I, da 
Lei Complementar n.? 160/12; e 

4) Comunicar o resultado do julgamento às autoridades administrativas 
competentes, com base no artigo 50 da Lei Complementar n.? 160/2012. 

DECISÃO 
Como consta na ata, a decisão foi unânime, nos termos do voto da Relatora, 

pela regularidade do procedimento licitatório de Convite n.? 002/2014, do Contrato 
Administrativo n. 002/2014 e da execução financeira. 

Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves. 

Relatora, a Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano. 

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Conselheiros Osmar Domingues 
Jeronymo e Iran Coelho das Neves. 

Presente o Exmo. Sr. José Aêdo Camilo, Procurador de Contas. 

Campo Grande, 20 de junho de 2017. 

Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 
Relatora 

Conselheiro OSMAR DOMINGUES JERONYMO 
Designado para lavratura e assinatura do Acórdão, 

nos termos do art. 73, §3°, do RIITCEMS (RN 76/2013). 

GAB. MAT 

SETAC. TSTIOSSM 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

V. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
15. As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à custa da seguinte 
dotação orçamentária: 

01- CÂMARA MUNICIPAL 
031 - AÇÃO LEGISLATIV A 
2002 - MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO 
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

VI. DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DA FUTURA CONTRATADA: 
16. A notória especialização do profissional ou da empresa para fins de contratação pela 
Administração Pública está delimitada na Lei de Licitações (art. 25, § 1°), objetivamente o 
legislador privilegiou a notória especialização decorrente de diversas fontes do saber tais 
como: desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento e 
equipe técnica, O que possibilita amplo rol documental apto a atestar/certificar a notória 
especialização almejada na Lei. 

17. Com o advento da Lei Federal n" 14.039/2020 que instituiu que os trabalhos 
desenvolvidos pelos profissionais da área de Direito e de Contabilidade como sendo técnicos 
e singulares, desde que comprovada a notória especialização, passou a permitir a dispensa de 
licitação para contratação destes serviços, ou seja, jurídicos e de contabilidade pela 
administração pública. 

18. No caso em comento, vê-se que a empresa a ser contratada testificou nos autos a equipe 
técnica dotados em Gestão Pública, atestados de capacidade técnica (notória especialização 
decorrente de serviços prestados), ou seja, empresa e equipe técnica, são detentores de notória 
especialização conforme preconizado no § 1°, do art. 25, da Lei n" 8.666/1993. 

Cassilândia 17 de Janeiro de 2022 
'\ 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação direta mediante Inexigibilidade de Licitação 
da prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em 
Contabilidade e Finanças Públicas, compras, licitações e contratos, 
serviços estes a serem executados conforme detalhamento no 
Termo de Referência, serviços estes a serem executados para o 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA. 

1.1. A contratação pretendida pela presente licitação terá prazo 
inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada sucessivamente 
por períodos de doze meses, até o máximo de 60 meses, nos termos 
do art. 57,11 da Lei 8.666/93. 
2.1. A contratação da prestação de serviços técnicos 
especializados, visa atende a necessidade que possui a CÂMARA 
MUNICIP AL em manter consultoria e assessoria para orientar os 
funcionários nas áreas de planejamento, orçamentário, execução 
orçamentária, fmanças, contabilidade, compras, licitações e 
contratos, e outras atividades correlatas. 

2. DAS 
JUSTIFICATIVAS DA 2.2. A contratação de pessoa jurídica, na forma de empresa, 
CONTRA TAÇÃO: conta com profissionais capacitados nas áreas a serem contratadas 

para orientação nos processos e nas tomadas de decisões, 
principalmente em relação à análise das contas da CÂMARA 
MUNICIP AL DE CASSILÂNDIA, com base em normas 
contábeis, de acordo com o Manual de Contabilidades Aplicada ao 
Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). 
3.1. As despesas correrão à custa da seguinte dotação 
orçamentária: 

3. DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENT ÁRIA: 

01- CÂMARA MUNICIPAL 
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 
2002 - MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE APOIO AO 
LEGISLATIVO 
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

3.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 
4. DAS ATIVIDADES 4.1. As atividades a serem desenvolvidas voltadas à 
A SEREM consultoria e assessoria em serviços, pois tem como pressuposto o 
DESENVOLVIDAS: conceito de melhoria contínua, isto é, a capacidade de realizar da 

melhor forma possível as atividades inerentes aos órgãos 
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municipais, implementando soluções e visando melhorar os 
resultados apresentados. 

4.1.1. Apoio técnico na elaboração e discussão da 
proposta orçamentária anual da Câmara Municipal, frente 
aos limites legais e constitucionais de repasses e despesas; 

4.1.2. Orientação técnica no acompanhamento, 
conferência e análise dos balancetes mensais emitidos 
pela Contabilidade, destacando-se a execução 
orçamentária, a conciliação bancária, as mutações 
patrimoniais e a execução das receitas e despesas extra 
orçamentárias; 

4.1.3. Orientação técnica no encerramento contábil 
anual e na elaboração dos balanços e demonstrativos 
legais; 

4.1.4. Orientação técnica na formalização e 
encaminhamento da prestação de contas anual, em 
conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar n? 
101/2000 e instruções normativas do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul; 

4.1.5. Orientação técnica na elaboração e na análise dos 
relatórios e demonstrativos fiscais e legais periódicos, e 
orientação para os devidos encaminhamentos, quando for 
o caso (ao Poder Executivo, Tribunal de Contas, etc.); 

4.1.6. Treinamento de servidores da Câmara Municipal 
encarregados de realizar os lançamentos contábeis e da 
movimentação financeira, visando à realização das tarefas 
necessárias ao bom funcionamento dos serviços de 
Contabilidade e Tesouraria; 

4.1.7. Atendimento de consultas da Câmara Municipal, 
em regime de plantão diário, via telefone, internet, skype 
ou whatsapp sobre as questões objeto do contrato, 
principalmente aquelas de natureza orçamentária, 
financeira e contábil; 

4.1.8. Orientação quanto à aplicação de todas as 
instruções, resoluções e deliberações do TCE/MS que 
sejam aplicáveis à Câmara Municipal, sejam da área 
financeira, contábil ou administrativa; 

Câmara Municipal de Cassilàndia - MS 08"1- 
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4.1.9. Orientações técnicas periódicas em função da 
edição de novas leis e normas referentes à área de 
finanças públicas, inclusive de instruções normativas do 
TCE/MS; 

4.1.10. Orientação a resposta a notificações e para 
elaboração de recursos administrativos. 

4.1.11. Emissão de pareceres técnicos de natureza 
contábil e orçamentária quando necessário; 

4.1.12. Orientações na área de Compras, Licitações e 
Contratos, abrangendo: Análise das solicitações 
(alienação, compras, serviços ou obra), aplicação das 
normas sobre procedimento nas pesquisas de preços; e 
enquadramento dos pedidos de compras, serviços ou obras 
nas modalidades de licitação (convite, tomada de preços, 
concorrência, pregão - presencial ou eletrônico e leilão), 
dispensa e inexigibilidade. 

4.1.13. Orientação e apoio técnico ao Controle Interno do 
Poder Legislativo, com relação aos assuntos ligados a 
pasta quando solicitado. 

4.1.14. Os serviços solicitados para a contratação da 
empresa não estão em hipótese alguma relacionados com 
a atividade fim do órgão, ou representam contratação de 
mão de obra em substituição a servidores públicos, ante a 
impossibilidade de terceirização de tais serviços, ou seja, 
de execução, pois tratam, serviços técnicos especializados 
de consultoria área administrativa da Câmara. 

I 

5. DO REGIME DE 
EXECUÇÃO DOS 5.1. O objeto deste CONTRATO será executado sob a forma 
SERVIÇOS: de execução indireta em regime de empreitada por preço global. 

6. DA FORMA DE 
EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS: 

6.1. Local da prestação dos serviços: os serviços serão 
prestados preponderantemente na sede da empresa contratada, de 
onde será prestado todo o atendimento a consultas dos agentes da 
Câmara Municipal (Vereadores, funcionários e Presidente), 
consultas estas que poderão ser feitas via telefone ou via internet 
(e-mail, chat, whatsapp, etc.). 

()O~ 
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6.2. A CONTRATADA, deverá com periodicidade de 01 
(uma) vez por mês ou quando solicitado, prestar os serviços na 
sede da Câmara Municipal. 

6.3. A CONTRA T ADA deverá manter pelo menos um 
profissional capacitado em sua sede ou disponível para 
atendimento telefônico, no horário de 08hOO às 18hOO horas, nos 
dias úteis. Tal profissional ficará assim disponível para 
atendimento de consultas do Presidente e demais funcionários da 
CÂMARA MUNICIPAL. 

6.4. Prestação de serviços presenciais: 

6.4.1. A contratação inclui a realização de visitas 
técnicas à sede da Câmara Municipal e o 
acompanhamento "in locco" de todos os procedimentos 
licitatórios deflagrados; 

6.4.2. A CONTRATADA deverá enviar pessoal 
especializado, às suas próprias custas (sem reembolso) 
para fins de promover o treinamento inicial, o qual deverá 
ser realizado no prazo de 10 dias a partir da assinatura do 
contrato. 

6.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, 
o brigatoriamente, no rrummo 02 (dois) técnicos 
responsáveis e qualificados para atendimento na área 
financeira e contábil, e na área de licitações e contratos. 

6.5. A abordagem dos consultores deve ir além do aspecto 
técnico, possuindo uma visão de gerenciamento do processo de 
trabalho, auxiliando na gestão de equipes, recursos e rotinas da 
área atendida, com enfoque na visão do todo, contribuindo para o 
planejamento e ações integradas. 

6.6. Reuniões de trabalho deverão ser realizadas na sede da 
CONTRA T ANTE, periodicamente, com a participação das equipes 
envolvidas, na forma de debates de questões relevantes para a 
administração. 

6.7. Deverá abranger todos os gestores e técnicos de todos os 
diretamente envolvidos com finanças, contabilidade, licitações e 
contratos. 

6.8. É vedado à CONTRATADA orientar para a elaboração de 
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processos licitatórios compatíveis com o objeto deste 
CONTRATO. 

7.1. O CONTRA TO terá o prazo de vigência por 12 (doze) 

7. DO meses contados da data de sua assinatura, podendo a 

INSTRUMENTO CONTRA TANTE, a seu critério, observada a oportunidade, 

CONTRATUAL: conveniência e a necessidade do serviço, prorrogar a sua vigência 
até o limite de 60 (sessenta) meses previsto no inciso II do artigo 
57 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações. 
8.1. O pagamento, decorrente da execução dos serviços, será 
efetuado mensalmente até o dia 10 de cada mês, mediante 
apresentação de Nota Fiscal Eletrônica acompanhada do relatório 

8. DO PAGAMENTO: de execução dos serviços para conferência e ateste. 

8.2. Demais condições constam na Minuta do Contrato 
(Anexo I). 

9. DOS DIREITOS E 9.1. Os direitos e responsabilidades das partes constam na RESPONSABILIDAD 
ES DAS PARTES: Minuta do Contrato (Anexo I). 

10. DAS SANÇÕES 10.1. As sanções administrativas constam na Minuta do 
ADMINISTRATIVAS: Contrato (Anexo I). 
11. DA 11.1. A fiscalização será exercida por servidor nomeado por 
FISCALIZAÇÃO: portaria. 

I LOCAL E DATA: I Cassilândia/MS, 17 de janeiro de 2022. 

COMISSÃO 
PERMANENTE 
LICITAÇÃO 

DE CXk-~~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

ORDENADOR DE 
DESPESA. 
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L_ consultoria 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
CASSILÂNDIA - MS. 

ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇOS 

A empresa, JPM CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 07.310.267/0001-24, com endereço na Rua João Pessoa, 
nº 474, Centro, em Coxim-MS, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem 
apresentar cotação de preços de acordo com as condições que se seguem: 

1- ESPEClFICAÇÃO: 
ITEM 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 
PREÇO (R$) 

UNID. QTD 
UNITÁRIO NI! TOTAL 

Prestação de serviços técnicos de consultoria e 
assessoria em Contabilidade e Finanças Públicas, 

01 compras, licitações e contratos, serviços estes a serem Serviços 12 8.000,00 96.000,00 
executados conforme detalhamento no Termo de 
Referência. I 

2 - PREÇO: O preço total para os serviços é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). 

DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
{Planejamento da Contratação} 

1. INTRODUÇÃO: 
1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento de uma 
contratação para assegurar a viabilidade e embasar a contratação, conforme previsto na Lei 
Federal n" 8.666/1993, art. 6°, incisos II e IX. 

Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se: 

11 - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico 
profissionais; 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

2. OBJETO DA CONTRA TAÇÃO: 
2.1 A realização de processo de licitação objetivando a contratação de uma empresa 
especializada prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em Contabilidade e 
Finanças Públicas, compras, licitações e contratos, serviços estes a serem executados 
conforme detalhamento no Termo de Referência, serviços estes a serem executados para a 
Câmara Municipal. 

3. DAS JUSTIFICATIVAS: 
3.1. A contratação da prestação de serviços técnicos especializados, visa atender a 
necessidade que possui a Câmara Municipal em manter consultoria e assessoria para orientar 
os funcionários nas áreas de planejamento, orçamentário, execução orçamentária, finanças, 
contabilidade, compras, licitações e contratos, e outras atividades correlatas. 
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3.2. A contratação de pessoa jurídica, na forma de empresa, conta com profissionais 
capacitados nas áreas a serem contratadas para orientação nos processos e nas tomadas de 
decisões, principalmente em relação à análise das contas da CÂMARA MUNICIPAL, com 
base em normas contábeis, de acordo com o Manual de Contabilidades Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
(NBCASP). 

4. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
4.1. As atividades a serem desenvolvidas voltadas à consultoria e assessoria em serviços, 
pois tem como pressuposto o conceito de melhoria contínua, isto é, a capacidade de realizar 
da melhor forma possível as atividades inerentes aos órgãos municipais, implementando 
soluções e visando melhorar os resultados apresentados. 

4.1.1. Apoio técnico na elaboração e discussão da proposta orçamentária anual da 
Câmara Municipal, frente aos limites legais e constitucionais de repasses e despesas; 

4.1.2. Orientação técnica no acompanhamento, conferência e análise dos 
balancetes mensais emitidos pela Contabilidade, destacando-se a execução 
orçamentária, a conciliação bancária, as mutações patrimoniais e a execução das 
receitas e despesas extra orçamentárias; 

4.1.3. Orientação técnica no encerramento contábil anual e na elaboração dos 
balanços e demonstrativos legais; 

4.1.4. Orientação técnica na formalização e encaminhamento da prestação de 
contas anual, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar n° 101/2000 
e instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; 

4.1.5. Orientação técnica na elaboração e na análise dos relatórios e 
demonstrativos fiscais e legais periódicos, e orientação para os devidos 
encaminhamentos, quando for o caso (ao Poder Executivo, Tribunal de Contas, etc.); 

4.1.6. Treinamento de servidores da Câmara Municipal encarregado de realizar os 
lançamentos contábeis e da movimentação financeira, visando à realização das 
tarefas necessárias ao bom funcionamento dos serviços de Contabilidade e 
Tesouraria; 

~
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4.1.7. Atendimento de consultas da contratante, em regime de plantão diário, via 
telefone, internet, skype ou whatsapp sobre as questões objeto do contrato, 
principalmente aquelas de natureza orçamentária, financeira e contábil; 

4.1.8. Orientação quanto à aplicação de todas as instruções, resoluções e 
deliberações do TCE/MS que sejam aplicáveis à CÂMARA MUNICIPAL, sejam da 
área financeira, contábil ou administrativa; 

4.1.9. Orientações técnicas periódicas em função da edição de novas leis e normas 
referentes à área de finanças públicas, inclusive de instruções normativas do 
TCE/MS; 

4.1.10. Orientação a resposta a notificações e para elaboração de recursos 
administrativos. 

4.1.11. Emissão de pareceres técnicos de natureza contábil e orçamentária quando 
necessário; 

4.1.12. Orientações na área de Compras, Licitações e Contratos, abrangendo: 
Análise das solicitações (alienação, compras, serviços ou obra), aplicação das normas 
sobre procedimento nas pesquisas de preços; e enquadramento dos pedidos de 
compras, serviços ou obras nas modalidades de licitação (convite, tomada de preços, 
concorrência, pregão - presencial ou eletrônico e leilão), dispensa e inexigibilidade. 

4.1.13. Orientação e apoio técnico ao Controle Interno do Poder Legislativo, com 
relação aos assuntos ligados a pasta quando solicitado. 

4.1.14. Os serviços solicitados para a contratação da empresa não estão em hipótese 
alguma relacionados com a atividade fim do órgão, ou representam contratação de 
mão de obra em substituição a servidores públicos, ante a impossibilidade de 
terceirização de tais serviços, ou seja, de execução, pois tratam, serviços técnicos 
especializados de consultaria área administrativa da Câmara. 

5. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 

5.1. Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados preponderantemente na 
sede da empresa contratada, de onde será prestado todo o atendimento a consultas dos agentes 
da Câmara Municipal (Vereadores, funcionários e Presidente), consultas estas que poderão ser 
feitas via telefone ou via internet (e-mail, chat, whatsapp, etc.). 
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5.2. A CONTRATADA, deverá com periodicidade de 02 (duas) vezes por mês ou quando 
solicitado, prestar os serviços na sede da Câmara Municipal. 

5.3. A CONTRATADA deverá manter pelo menos um profissional capacitado em sua 
sede ou disponível para atendimento telefônico, no horário de 08hOO às 18hOO horas, nos dias 
úteis. Tal profissional ficará assim disponível para atendimento de consultas do Presidente e 
demais funcionários da Câmara Municipal. 

5.4. Prestação de serviços presenciais: 

5.4.1. A contratação inclui a realização de visitas técnicas à sede da Câmara 
Municipal e o acompanhamento "in locco" de todos os procedimentos licitatórios 
deflagrados; 

5.4.2. A CONTRATADA deverá enviar pessoal especializado, às suas próprias 
custas (sem reembolso) para fins de promover o treinamento inicial, o qual deverá 
ser realizado no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato. 

5.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, obrigatoriamente, no mínimo 02 
(dois) técnicos responsáveis e qualificados para atendimento na área financeira e 
contábil, e na área de licitações e contratos. 

5.5. A abordagem dos consultores deve ir além do aspecto técnico, possuindo uma visão 
de gerenciamento do processo de trabalho, auxiliando na gestão de equipes, recursos e rotinas 
da área atendida, com enfoque na visão do todo, contribuindo para o planejamento e ações 
integradas. 

5.6. Reuniões de trabalho deverão ser realizadas na sede da CONTRATANTE, 
periodicamente, com a participação das equipes envolvidas, na forma de debates de questões 
relevantes para a administração. 

5.7. Deverá abranger todos os gestores e técnicos de todos os diretamente envolvidos 
com finanças, contabilidade, licitações e contratos. 

5.8. É vedado à CONTRATADA orientar para a elaboração de processos licitatórios 
compatíveis com o objeto deste CONTRATO. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
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6.1. o prazo proposto para a execução do objeto é de 12 ( doze) meses contados da assinatura 
do contrato, o qual poderá, a critério da Câmara Municipal, ser prorrogado conforme permitir a 
legislação, ou rescindido em comum acordo ou unilateralmente com justificativa plausível. 

6.2. Como trata-se de assunto complexo onde vincula a otimização e aperfeiçoamento dos 
serviços Administrativos e de controle interno, que envolve o estudo da melhor sistemática a 
ser desenvolvida, como todo o procedimento de acompanhamento do seu desenvolvimento, 
trata-se desta forma de uma consultoria especializada, e para tanto a administração poderá 
prorrogar a contratação se entender necessário sua necessidade, demonstrando a confiança nos 
serviços já prestados. 

7. RESULTADOS ESPERADOS 
7.1. Como a Consultoria será efetuada por todos os meios de comunicação disponível na 
Câmara Municipal e inclusive visitas in loco, e para atendimento a todo e qualquer servidor 
dessa casa, entendemos que não há como se mensurar a quantidade de atendimentos que será 
feito diariamente. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1. As despesas correrão à custa da seguinte dotação orçamentária: 

01- CÂMARA MUNICIPAL 
031 - AÇÃO LEGISLATIV A 
2002 - MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO 
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSUL TORIA 

8.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

9. FORMA DE PAGAMENTO OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 
9.1. O pagamento, decorrente da execução dos serviços, será efetuado mensalmente 
mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica acompanhada do relatório de execução dos 
serviços para conferência e ateste. 

10. DOS REQUISITOS DE ESPECIALIZAÇÃO: 
10.1. Equipe técnica composta por 02 (contadores) devidamente inscritos no CRCIMS; e 
01 (advogado) devidamente inscritos na OAB/MS. 
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10.2. Apresentação de atestado e/ou contrato (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 
direito público ou privado, comprovando ter o licitante desempenhado, de forma satisfatória 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação. 

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
11.1. A solução proposta é a contratação direta mediante Inexigibilidade de Licitação de 
uma empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria 
em Contabilidade e Finanças Públicas, compras, licitações e contratos, serviços estes a serem 
executados conforme detalhamento no Termo de Referência, serviços estes a serem 
executados para a CÂMARA MUNICIPAL, nos termos do inciso Il, art. 25 da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

11.2. A Nova Lei de Licitação n°. 14.133, de 1 ° de Abril de 2021, dispõe o mesmo assunto a 
natureza técnica e singular serviço prestado por profissionais de contabilidade. Vejamos: 

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial 
nos casos de: 
( ... ) 
lU - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de 
natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas 
de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação: 

11.3. Neste mesmo sentido a Lei n" 14.039, de 17 de Agosto de 2020, preconiza a 
natureza técnica e singular dos serviços prestados por profissionais de contabilidade. 
Vejamos: 

Altera a Lei n" 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), e o 
Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor sobre a 
natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e por 
profissionais de contabilidade. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do 
parágrafo 5° do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte Lei: 

Art. 1° A Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 3°-A: 

"Art. 3°-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, 
técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos 
termos da lei. 
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Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a 
sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato." 

Art. 2° O art. 25 do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946 , passa a 
vigorar acrescido dos seguintes §§ 1 ° e 2°: 

"Art. 25. 

§_L Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, 
técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, 
nos termos da lei. 
§ 2° Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de 
profissionais de contabilidade cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica 
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato." (NR) 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 17 de agosto de 2020; 199° da Independência e 132° da República. 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 

11.3. Com relação à contratação com inexigibilidade de confronto licitatório, a Lei Federal 
n° 8.666/93 a contempla sempre que houver inviabilidade do mesmo, dada a sua natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. É o que expressamente 
prevê o dispositivo legal ali insculpido: "o profissional ou empresa cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organizações, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros serviços relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado 
à plena satisfação do objeto do contrato" (inciso lI, art. 25). 

12. DA REGULARIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTO RIA: 

12.1. Neste caso, a natureza singular do serviço jurídico prevista no Art. 3°-A da Lei 
14.039/20 é de presunção absoluta, por se tratar de serviço técnico especializado, que 
demanda atividade personalíssima e predominantemente intelectual. 
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12.2. Ademais, a contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual encontra previsão expressa no art. 74, III da Lei 14.133/2021 
que dispõe sobre a inexigibilidade, em razão da inviabilidade de competição. De acordo com 
o dispositivo: 

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em 
especial nos casos de: 
III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de 
natureza predominantemente intelectual com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação: 
a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos 
executivos; 
b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; 
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de 
campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros 
específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de 
engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso; 

12.3. Por certo, os serviços jurídicos se enquadram nas alíneas "b", "c" e "e" do artigo 74 
da Lei 14.133/2021. 

I 
\ 

\ 
12.4. O TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, assevera que as experiências 
anteriores devem ser admitidas como comprovação da especialização: 

( ... ) nas próximas licitações, ao analisar a especialização de 
profissionais, a instituição admita a comprovação por meio de 
experiências anteriores devidamente documentadas ( ... ) Acórdão 
1452/2004 Plenário ReI. Min. Benjamin Zymler. 

12.5. Importante frisar que os documentos que instruíram o processo de inexigibilidade, 
são mais que suficientes para demonstrar que o (a) empresa especializada em assessoria e 
consultoria nas áreas de Contabilidade, se encaixa em todos os requisitos previstos em lei, 
seja em virtude de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, dentre outros. HEL Y LOPES MEIRELLES afirma que 
serviços técnicos especializados: 
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( .. o) são os prestados por quem, além da habilitação técnica e 
profissional, exigida para os serviços técnicos profissionais em 
geral, aprofundou-se nos estudos, no exercício da profissão, na 
pesquisa científica, ou através de cursos de pós-graduação ou de 
estágios de aperfeiçoamento. MEIRELLESo Hely Lopes. Curso de 
Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 2850 
(Jacoby Fernandes. 1. U. Contratação direta sem licitação: dispensa de 
licitação: inexigibilidade de licitação. 10 ed. rev. atual. ampl. Belo 
Horizonte: Fórum, 20160po 523) 

12.6. Acórdão TCU 1452/2004 (000) nas próximas licitações, ao analisar a especialização 
de profissionais, a instituição admita a comprovação por meio de experiências anteriores 
devidamente documentadast.i.) Plenário ReI. Mino Benjamin Zymler. 

12.7. TJSC A notória especialização far-se-á dentre os profissionais, através da 
evidência objetiva da especialização, ou seja, a notoriedade significa o reconhecimento 
da qualificação do sujeito de um certo setor da comunidade de profissionais 
especializados. (Apelação Cível no 20050035251-9/000000, 4ao Câmara de Direito Público o 
ReI. Jânio Machado. Decisão de 1501202008) 

SÚMULA N0039 - TCU A inexigibilidade de licitação para a 
contratação de serviços técnicos especializados com pessoas físicas ou 
jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar 
de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do 
executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser 
medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo 
de licitação, nos termos do art. 25, inciso lI, da Lei 80666/1993 o 

12.8. Em contratações que guardam semelhança, o Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, tem declarados, atos regulares e legais, conforme veremos a seguir: 

DELIBERAÇÃO AC02 - 1235/2016 

PROCESSO TC/MS: TC/5282/20 13 
PROTOCOLO: 1410188 
TIPO DE PROCESSO: CONTRA TO ADMINISTRATIVO 
ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE CAARAPÓ 
JURISDICIONADO: MARIO V ALÉRIO 
INTERESSADO: EXCEL CONSUL TORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 
VALOR: R$ 1980000,00 
RELATOR: CONSo OSMAR DOMINGUES JERONYMO 
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EMENTA: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA PARA O SETOR FINANCEI- RO E 
DE CONTABILIDADE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CONTRATO 
ADMINISTRATIVO - FORMALIZAÇÃO - PUBLICAÇÃO TEMPESTIV A - 
REGULARIDADE. 

É regular o procedimento licitatório quando os documentos encaminhados a esta Corte de 
Contas comprovaram que os trabalhos foram conduzidos com observância as Leis. 

A formalização do contrato administrativo é regular quando o extrato é pública- do no prazo 
legal e as cláusulas estabelecem as condições da execução, direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

ACÓRDÃO 

Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 17a Sessão Ordinária da Segunda Câmara, 
de 16 de agosto de 2016, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos 
termos do voto do Relator, pela regularidade do procedimento licitatório Pregão Presencial n" 
2/2013, e da formalização do Contrato Administrativo 
n. 4/20l3, celebrado entre o Município de Caarapó, na gestão do Sr. Mário Valério, prefeito, e 
a Excel Consultoria e Assessoria S/S Ltda. 

Campo Grande, 16 de agosto de 2016. 

CONSELHEIRO OSMAR DOMINGUES JERONYMO - RELATOR. 

RELATÓRIO 

O Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator. 

Em exame, para fins de julgamento, a legalidade e a regularidade do procedimento licitatório 
realizado na modalidade Pregão Presencial 2/20l3, da formalização e do teor do Contrato n. 
4/20l3, dele decorrente, nos termos do art. 120, I, "a", e II, do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas (RITC/MS), aprovado pela Resolução Normativa n. 76/20l3, celebrado 
entre o Município de Caarapó, representado pelo Sr. Mário Valério, prefeito municipal, e a 
empresa Excel Consultoria e Assessoria S/S Ltda. 

O objeto do contrato se refere a prestação de serviços de consultoria para o setor 
financeiro e contabilidade, abrangendo a execução orçamentária, acompanha- mento 
das áreas de compras, licitações, contratos, e recursos humanos, pelo período 
compreendido entre 18/2/2013 a 18/2/20 14. (grife-se) 

A 4a Inspetoria de Controle Externo, por meio da Análise ANA-4ICE-6487/2013 concluiu 
pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e do instrumento contratual. 
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o Ministério Público de Contas por meio do Parecer PAR-MPC - GAB.2 DR.JOAOMJ- 
11020/2015, opinou pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório, da 
formalização do Contrato n. 4/2013, e pela aplicação de multa. 

VOTO 

o Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator. 

Examinando atentamente os documentos que instruem o processo, verifica-se a legalidade e a 
regularidade dos procedimentos para a realização da licitação, da formalização e teor do 
instrumento contratual, que estão em conformidade com a Lei n. 10.520/2002, com a Lei n. 
8.666/93, bem como com a legislações municipal pertinente, e em observância à IN/TC/MS n. 
35/2011. 

No entanto, o Ministério Público de Contas, após requerer a intimação do órgão 
jurisdicionado solicitando o quadro de pessoal da prefeitura, constatou a existência de 1 (um) 
advogado, não tendo cargos de economista, administrador e contador, pugnando portanto, 
pela ilegalidade da contratação em apreço, por entender que seu objeto estaria caracterizado 
como atividade fim da administração municipal. 

Em que pese os argumentos do MPC, e a justa preocupação em exercer seu "múnus" de 
fiscalizar atentamente as prestações de contas dos órgãos jurisdicionados a este Tribunal de 
Contas, é sabido que a maioria das prefeituras, mormente de municípios de pequeno porte, 
fundamentada na lei das licitações, contrata profissionais e/ou empresas especializadas e 
detentoras de qualificação, não para trabalhos de rotina, mas para lhes prestar assessoria e 
consultoria, seja de natureza jurídica, administrativa ou contábil que não se enquadram, pela 
sua natureza, dentre os trabalhos rotineiramente prestados pelo corpo permanente, sem 
qualquer demérito aos profissionais integrantes do quadro de pessoal, de forma que, no caso 
em exame, não se afigura ilegalidade ou improbidade, pois de maneira diversa, não se 
vislumbra que o objeto do contrato tenha características de atividade fim da administração 
municipal, mas de suporte à atividade fim. 

Para melhor exemplificação, transcreve-se abaixo a cláusula segunda do contrato em exame 
que trata do seu objeto: 

"Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de 
consultoria e para o setor financeiro e contabilidade, abrangendo a 
execução orçamentária e contabilidade; consultoria e assessoria para 
acompanhamento das áreas de compras, licitações e contratos e 
consultoria e assessoria para a área de recursos humanos, de acordo 
com o termo de referência e demais especificações constantes na 
proposta de preços ... " 
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DISPOSITIVO 

Assim, acolhendo o entendimento da 43 ICE, e deixando de acolher o parecer do Ministério 
Público de Contas, com fundamento no art. 4°, IlI, "b", c/c o art. 13, "c", do Regimento 
Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução Normativa TC/MS n. 76/2013, VOTO: 

1. Pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório realizado na modalidade 
Pregão Presencial n. 2/2013, nos moldes do art. 59, I, da Lei Complementar Estadual 
n. 160/2012, c/c o art. 120, I, "a", do Regimento Interno deste Tribunal de Contas 
(RITC/MS), aprovado pela Resolução Normativa n. 76/2013; 

2. Pela legalidade e regularidade da formalização e do teor do Contrato n. 4/2013, nos 
moldes do art. 59, I, da Lei Complementar Estadual n. 160/2012, c/c o art. 120, lI, do 
RITC; 

3. Pela intimação do resultado deste julgamento às autoridades administrativas 
competentes, na forma do art. 50 da Lei Complementar Estadual n. 160/2012, c/c o art. 
99 do RITC/MS; 

4. Pela remessa dos autos à 43 Inspetoria de Controle Externo para acompanhar os atos 
de execução do objeto do contrato. 

DECISÃO 

Como consta na ata, a decisão foi unânime, firmada nos termos do voto do Conselheiro relator 
e proferida no sentido de declarar a regularidade do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial n° 2/2013 e da formalização do Contrato Administrativo 
n. 4/2013. (grife-se) 

Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves. Relator, o Exmo. Sr. 
Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo. 
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Conselheiros Marisa Joaquina Monteiro 
Serrano e Iran Coelho das Neves. 
Presente o Exmo. Sr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador de Contas. 

Campo Grande, 16 de agosto de 2016. 

Conselheiro OSMAR DOMINGUES JERONYMO 
Relator 

DELIBERAÇÃO AC02 - 741/2017 

PROCESSO TC/MS: TC/203 7/2014 
PROTOCOLO: 1483287 

Câmara Municipal de Cassilândia _ MS O J; 3 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 J 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

TIPO DE PROCESSO: CONTRA TO ADMINISTRATIVO 
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 
JURISDICIONADO: MARCO ANDREI GUIMARÃES 
INTERESSADO: EXATA CONTABILIDADE S/C L TDA - ME 
VALOR: R$ 127.000,00 
RELATOR: CONS. OSMARDOMINGUES JERONYMO 

EMENTA: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGGÃO PRESENCIAL - 
CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA 
E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA - 
FORMALIZAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA - REGULARIDADE. 

É regular o procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial e a 
formalização de contrato administrativo que se desenvolve de acordo com as prescrições 
legais e regulamentares. 

ACÓRDÃO 

Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 30a Sessão Ordinária da Segunda Câmara, 
de 13 de dezembro de 2016, ACORDAM os Senhores Conselheiros por unanimidade, nos 
termos do voto do Relator, em declarar regular o procedimento licitatório realizado na 
modalidade Pregão Presencial n? 1/2014, e a formalização do Contrato Administrativo n? 
1/2014, celebrado entre a Câmara Municipal de Porto Murtinho - MS, por seu Presidente, Sr. 
Marco Andrei Guimarães e Exata Contabilidade S/C Ltda - ME. 
Campo Grande, 13 de dezembro de 2016. 

CONSELHEIRO OSMAR DOMINGUES JERONYMO - RELATOR 

RELATÓRIO 

o Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator 

Em exame, nos termos do art. 120, I, "a", e II do Regimento Interno deste Tribunal de Contas 
(RITC/MS), aprovado pela Resolução Normativa TC/MS n. 76, de 11 de dezembro 2013, a 
regularidade do procedimento licitatório Pregão Presencial n. 1/2014 (1 a fase), e da 
formalização e do teor do Contrato Administrativo n. 1/2014 (2a fase), celebrado entre a 
Câmara Municipal de Porto Murtinho-MS e a empresa Exata Contabilidade S/C Ltda-ME, 
constando como ordenador de despesas o Sr. Marco Andrei Guimarães, presidente. 

A realização do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial e a formalização e 
o teor do contrato dele decorrente, fundamentaram-se nas Leis n. 8.666/93 e n. 10.520/2002. 

O objeto do contrato é a prestação de serviços de consultoria, assessoria e orientação 
profissional nas áreas de contabilidade pública, recursos humanos, patrimônio e 
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o Ministério Público de Contas (MPC) em seu Parecer PAR - MPC - GAB.6 DRJAC - 
15820/2016, entendendo que a contratação é ilegal e que o serviço contratado trata-se de 
atividade-fim, opinou pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório, da 
formalização do contrato, e pela aplicação de multa à autoridade responsável. 
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controle interno, no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), com prazo de 
vigência de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado. (grife-se) 

A 4a Inspetoria de Controle Externo (4a ICE) examinou os documentos constantes dos autos e, 
conforme a Análise ANA-4ICE-2555/2014, manifestou-se pela regularidade e legalidade do 
procedimento licitatório bem como da formalização do instrumento contratual. 

VOTO 

o Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator 

Os documentos que instruíram os autos apresentaram-se completos, inclusive atendidos os 
prazos de remessa obrigatória e publicação dos atos, tudo em conformidade com a Instrução 
Normativa TC/MS n. 35/2011, e a Lei n. 8.666/93. 

Verifica-se que o procedimento licitatório realizado na modalidade pregão presencial, foi 
conduzido com observância às exigências contidas na Lei n. 10.520/2002. 

O teor do contrato estabelece devidamente as condições para a sua execução e define direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes, em observância à referida Lei n. 8.666/93. 

Embora o MPC tenha entendido que foram descumpridas exigências da legis- lação 
pertinente, a meu ver os procedimentos adotados pelo responsável foram em perfeito 
cumprimento às normas legais que regem a matéria. 

Este Colendo Tribunal já firmou entendimento, no sentido de que a contratação destes 
serviços pelas prefeituras é medida muitas vezes necessária para que seja evitada a 
inviabilidade do seu próprio funcionamento, pois muitos municípios embora contem 
com o profissional no seu quadro de pessoal, estes eventualmente não es- tão plenamente 
capacitados para desempenhar as atividades que lhes são inerentes (Processos TC- 
5621/2014, TC-7330/20 13). (grife-se) 

O simples fato de se imaginar a possibilidade destas contratações já denota que a situação é 
excepcional, e a contratação de assessoria e consultoria contábil ou jurídica se faz muitas 
vezes necessária. 

Note-se que a Cláusula Segunda - do Objeto do contrato, especifica que os serviços a serem 
prestados compreenderão de consultoria, assessoria e orientação na área contábil, não de 
execução, desta forma, capacitando os funcionários para a realização dos serviços pertinentes 
ao órgão. o~s 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS ~ I 
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Sanadas as dúvidas suscitadas nos autos, concluo que a presente contratação demonstrou a 
regularidade e a legalidade dos atos administrativos, tanto na realização do seu procedimento 
licitatório, bem como na formalização e teor do instrumento contratual. 

DISPOSITIVO 

Assim, acolhendo a análise do corpo técnico deste Tribunal (4a ICE) e deixando de acolher o 
parecer ministerial, nos termos do art. 4°, III, "b" do RITC/MS, voto: 

1. Pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório realizado na modalidade 
Pregão Presencial n. 1/2014 (1 a fase), e da formalização e do teor do Contrato 
Administrativo n. 1/2014 (2a fase), celebrado entre a Câmara Municipal de Porto 
Murtinho-MS e a empresa Exata Contabilidade S/C Ltda-ME, de responsabilidade do 
Sr. Marco Andrei Guimarães, presidente, de acordo com o art. 59, I, da Lei 
Complementar Estadual (LCE) n. 160, de 2 de janeiro de 2012, c/c o art. 120, I, "a" e 
lI, do RITC/MS; 

2. Pela intimação do resultado do presente julgamento aos interessados, observado o 
disposto no art. 50 da Lei Complementar Estadual n. 160/2012, c/c o art. 99 do 
RITC/MS; 

3. Pela remessa dos autos à 4a ICE para instrução e análise dos atos de execução do 
objeto contratado (3a fase). 

DECISÃO 

Como consta na ata, a decisão foi unânime, firmada nos termos do voto do Conselheiro 
Relator, em declarar regular o procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão 
Presencial e a formalização do contrato administrativo. (grife-se) 
Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves. Relator, o Exmo. Sr. 
Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo. 
Tomaram parte no julgamento o Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves e Exma. Sra. 
Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano. 
Presente o Exmo. Sr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador de Contas. 
Campo Grande, 13 de dezembro de 2016. 

Conselheiro OSMAR DOMINGUES JERONYMO 
Relator 

DELIBERAÇÃO AC02 - 741/2017 

PROCESSO TC/MS: TC/2037/2014 
PROTOCOLO: 1483287 ~~G 
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TIPO DE PROCESSO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 
JURISDICIONADO: MARCO ANDREI GUIMARÃES 
INTERESSADO: EXATA CONTABILIDADE S/C LTDA ME 
VALOR: R$ 127.000,00 
RELATOR: CONS. OSMAR DOMINGUES JERONYMO 
EMENTA: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGGÃO PRESENCIAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
FORMALIZAÇÃO REQUISITOS LEGAIS OBSERVÂNCIA REGULARIDADE. 

É regular o procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial e a 
formalização de contrato administrativo que se desenvolve de acordo com as prescrições 
legais e regulamentares. 

DELIBERAÇÃO AC02 - 3803/2017 
PROCESSO TC/MS :TC/20372/2014 
PROTOCOLO: 1472976 
TIPO DE PROCESSO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA 
JURISDICIONADO: NELSON DE PAULO 
INTERESSADO :KMD ASSESSORIA CONT ÁBIL E PLANEJAMENTO A 
MUNICÍPIOS EIRELI - ME 
VALOR: R$ 78.000,00 
RELATORA: CONSa• MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 

EMENTA: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CONVITE - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL TORIA ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO - FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - 
CLAUSULAS ESSENCIAIS EXECUÇÃO FINANCEIRA DESPESAS 
LIQUIDADAS - REGULARIDADE 

É regular o procedimento licitatório no qual os documentos encaminhados comprovam a 
observância às leis, como homologação e adjudicação. A formalização de contrato 
administrativo é regular quando o extrato é publicado no prazo legal e contém em suas 
cláusulas os elementos essenciais, como dotação orçamentária, objeto, prazo de vigência e 
valor, conforme determinação legal. É regular a execução financeira quando idênticos os 
valores dos documentos relativos às três etapas da execução da despesa: empenho, liquidação 
e pagamento, circunstância que revela a correta liquidação do objeto. 

():11 
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13. DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO: 
13.1. A Resolução n? 88, de 03 de Outubro de 2018, que "Dispõe sobre o manual de 
remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências", em seu Anexo VI, assim 
estabelece: 

1.2 - CONTROLE POSTERIOR 

1.2.1 - f8 FASE: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS: 

ESPECIFICAÇÃO 
Subanexo X - Pesquisa de Preço com mapa 
comparativo, conforme Modelo Padrão 
disponibilizado no Portal do Iurisdicionado (e- 
Contas), menu 'Modelos' - Contratações Públicas. 

13.2. O preço pactuado corresponde ao apresentado pela I P M CONSUL TORIA 
CONTÁBIL LTDA - EPP, em sua proposta de preços o qual foi aceito por deter notória e 
reconhecida especialização para prestar os serviços e, ainda, a pesquisa de preços realizada 
em contratações assemelhadas protocoladas junto ao TC/MS, conforme a seguir: 

EXTENSÕES 

5 XLSX 

ÓRGÃO TC/MS OBJETO PREÇO (R$) I 
MENSAL ANUA:L 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSUL TORIA CONT ÁBIL VISANDO O 
ACOMPANHAMENTO DA 
ESCRITURAÇÃO E DO FECHAMENTO 

CM BONITO-MS TC/9857/20 17 DOS BALANCETES MENSAIS E DO 11.280,00 135.000,00 BALANÇO ANUAL, ANEXOS DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL, COM 
COMPARTILHAMENTO DE 
CONHECIMENTO. 

SERVIÇO DE CONSULTORIA E 
CMPORTO TC/2037/2014 ASSESSORIA E 10.583,33 127.00p,00 MURTINHO-MS ORIENTAÇÃOPROFISSIONAL NAS 

ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA I 

CM TC/20372/20 14 E CONSULTORIA, EM TODOS OS 6.500,00 78.00f'00 BODOQUENA TRÂMITES ADMINISTRATIVOS DE 
NATUREZA CONTÁBIL. 

PREÇO MEDIO: 9.454,44 113.33~,33 

13.3 Deve-se considerar, também, o fato da futura contratada trabalhar com equipe de 
apoio, ter domicílio em Coxim-MS, o que exige deslocamentos regulares, agregando os 
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custos dos tributos federais, municipais e obrigações sociais (INSS). Por tudo isso, o valor do 
futuro contrato corresponde a R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) a serem pagos em 12 
(doze) parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

13.4. Deste modo, o valor a ser pago a futura contratada é inferior ao preço médio de 
contratações similares. 

14. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 
14.1. Em caso de falta do item licitado, as atividades a serem desenvolvidas poderão ser 
prejudicadas com a possibilidade de autuações por parte dos órgãos de controle. 

15. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 
15.1. Devido às diversas vantagens já citadas neste estudo, pode-se concluir que a 
contratação direta mediante Inexigibilidade de Licitação da prestação de serviços técnicos de 
consultoria e assessoria em Contabilidade e Finanças Públicas, compras, licitações e 
contratos, serviços estes a serem executados conforme detalhamento no Termo de Referência, 
serviços estes a serem executados para a Câmara Municipal, nos do inciso lI, art. 25 da Lei 
Federal n" 8.666/19, É VIÁVEL. 

Cassilândia-MS, 18 de janeiro de 2022. 

~.~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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yJ:J1I\ ... ,,- 4.7'0 CfYE CO'J(S71rrVJ Ç/fo CfYE SOUtE;<DjlCfYE P.9rff1WfS;i~JI. 

J q> 9d CO:J.fS'VL q'o<JaJI CQwr)ÍCBJL L®jf 
. : .. : .. 

(Pero presetlte instrumento patticuiar; JoJIo q">jlCES 'MO'Jfl!EltJ{O (Dfl SIL(Vjf. brasileiro, 
casado por comunhão parcial dê bens, técnico etn contabilidad», residente e domiciliado em Co:xjm 
:MS, a rua (&:mIo do CRio rBml1co nr: 71 centro CBP: 79400-000, pottador da CJ{g: 134.753 
SSrp/MS, expedida em 17/11/1981, ['(N: 256. 72J.391-15, fi{fw de Luiz 'Memterro dá Stfva e 
tE;{íete Paes 'Motlteiro dá SiEva, natural de Cox:_im-'MS, l11lSCÚ{O em 25/05/1963 e 7}tcaJf:NE 
Jl:l(E'MI q({jEN'/(fi 'MOJ.f1!EI(j{O (DJI SIL1/JI, bmsiieim, solteira, estudame, residetu» e 
domiciiiada em Cozyn-:MS, a ma CBarão de CRjo (i3rotlCO nr: 71 centro, CBP: 794()()..O()Q ponadom 
dá (j{{J: 001319086 SSCJ>/MS expedida em 25/11/1999, OJXF: 0.16.016.541-54,.JiifIa de JOÕlJ c.Paes 
'MonU"Íro da Silva e Fátima çjucn(a :M01lteiro da Suw., natuml de Campo qmtu{e-~J nascida 
em 04/01/1987 (art. 997, I, CC/2(02) constituem urna sociedade empresária (imiúufa mediante as 
sC{Juintes dâusulas: 

r j1. sociedade girará s06 o nome empresarial: J CJ> 'M CO'JVSVLrrD<lUJI CQNTACBIL L'1tDJf e 
terá (} nome :fé fantasia dê: J q> :M. CONSVL~ I'.NllYBPF:NC.IYE:NJfES , com sede na <R._ua 
JoãO' <Pessoa nr. 474 centro, CBP: 794(}()-()()() em COJ(J1n-~. 

~. O Capiúll Sociai sem de (j{$1O. 000,00 (dez mil reais) divúfitM em .10.000 (dez mil) quotas áe 
valor nominal de (j(j1,OO (um real) integm[izadas neste ato em moeda correttte tio <País pelos 
sócios: 

.'João {}!aes :Mollte;"O da Siioa 9.000 qu.otas (j{J9.ooo,00 

'Iatiaue JU(J,'trú qu.enl(g :Mofiteiro dó. Sifc)Q 1. OOOquot.as 1($1.000,00 

~ Ia 000,00 q'ota{ to. 000 quotas 
Ja. O o5jetivo sociai da empresa sem a atividade de: (}_~ESr[JiÇJlO CfYE S<E(jf_(JIÇOS (DE 
CO'NT_:4.cBILfCD.Jl.(]YE ~ CO'NS'ULr[a:R.JJI.J.l CE5+f.r~JlS CE, Ó1(fiJlOS (P'(XBLICOS. 

4/% JI sociedade miciarà suas atividades em 18/02/2005 e seu prnzo de dumçâo é índétennttuuú,. 
(art.. 997, 11, CC/2(02) 

54 )i1s quotas são mdhnsiueis e não poderão ser cedidas ou. t-mnsferiáas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado) em iguaúúufe de condições e preço direito tfe 
pnfmncia pam. a sua aquisição se postas à venda, jonnaf'Í31.1ldó, se reaiizada a cessão delás, a 
aheração coutratual pertinente: (art.. 1.05~ art: 1.057, CC/2(02) 
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6° ji responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, 'JI a todos -rcspondem 
solidariamente pelá iuteqmlizaçâo do capital social. (ast: 1.052, CC/2oo2) 

7° ji administração da sociedade caberá ao sócio: Jojio (j~r.E.S' 'MOWJ!EfCR,,p tOJl S/L 'VJl com os 
poderes e atribuições de representar a sociedade atroa e passivamente, em conjunto ou isoladamente 
autorizado o uso do uotne empresarial, 'vedado, 1/0 entanto, em atividades estranhas ao interesse 
sociai ou assumir obriqações seja em fa'vOf de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou. alienar bens imôueis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (a1'tifJos 990 1-t 
1.013.1.015,1064, CC/2002) 

84 jio término da cada exercicio social, etn .3 J de dezembro, o administrador p-restará contas 
justificadas de sua administração, pmcedendo à elaboração do inuentátio, do balanço patmnonial e 
do 6afa11(0 de resultado econômico, cabendo aos sàcios, lia proporção de suas quotas, os [urros ou 
perdas apurados. (an. 1.065, CC/20(2) 

9° 'Nos quatro meses seguintes ao término dó exercido social, os sócios defi6emrão sobre as contas 
e desigllamo administmáor(es)qua1Jdo for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § Z' e art: 1.078, CC/2002) 

1()1. fi sociedade podem a qualquer terrrpo, abrir ou fediar jifia[ ou outro depC1lâetzc1a, mediante 
alteração contrat lia [ assinada por todos os sócios. 

11". Os sócios poderão, de comU1T1 acordo, kar uma retirada mensal, a titufo de apto Iabore", 
observadas as disposições -reguú17nenta-res pertinentes. 

12". tFa{ecenáo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuam suas atividades com os 
fieroeiros, sucessores e o incapaz. 'Não sendo possiuel ou inexistnuio interesse destes ou do(s)sócio(s) 
remonesceuteis) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 6ase na situação patnmomai 
da sociedade, à data da resolução, vcrificada em balanço especialmente Ieoantado. 

q>anígraJo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolua em relaçâo a seu sócio. (art. 1.028 e att. 1.031, CC/2(02) 

13". O fi dmmistrador decla ra, s06 as penas da [ei, de que não está impedido dê exercer a 
administração dá. sociedade, por rei especial; 011 em virtude dê condenação criminal; ou por se 
encontrar s06 os efeitos dela, II pe11a que 'vede, ainda que temporariamente, o acesso II cargos 
públicos; ou. par crime faiimeu ta r, de prevaricação, peita ou. suborno, concussão, peculato, Oll 

contra a economia popular, contra o sistema flwllceiro nacional, contra normas de defesa dá 
concorrência, contra as relações de COllSl11tlO, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § r, 
CC/2002) 



... 
14a. 'Fica efeito o foro de CO.{Ím/MS pa'ra o exetriao e o cll1,rpriTlled:to.:fos.di~s -e.(!,6rioações 
resultantes deste contrato. 

(_E por estarem justos e contratados, Iauram, datam e assinam o presente instrumento de igual 
teor e forma tia presença de 02( duas) testem unhas. 

Cox:_im-:MS, 18 dê 'Fe reiro de 2005 

- 1 ,., . I 

Jaão (I!aes :Mõllteiro da Si{(J(J. 
__ •...•. ,.. _,- 

---7c'\. t-> v."""",__)--' Jl~, é( 'Y) I 
rrat.iane.JI fcetni ÇU.etI/(g 'Memteitr( da Siioa 

•... -c; 

Jm'etii Simões de Oliveim 
<J.(ç: 005.1916 ssrp!MS 

\ 
\ 

Jllcetlifáa Simoes'de àfivet'm (Barfíosa 
~': 469.828 sSCJ>j:Mrr 

. Dr. Ruy Ononi Rondon Júnior 
ADVOGADO 

OAB/MS 5637 

• JUíiTAcOMERCIAL DO ESTADO DE M"ÃTÕ'GROSSO DO SUL \., 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/03/2005 
SOB o NÚMERO 54200830290 

,,-,,-",,--.,L.-~ Protocolo. 0':>/0093'10-1 .~::~, (I 
~l..;:;JI- , --- -----~r- i 

P I·i CONSULTOiU.; NIVALDO DOMINGOS OA noci A 
CONTÁBIL LTDA 
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7 P :M CONSVLrtOqUA CO:NT)Í(]3IL Lrt(j)jI 

PeCo presente instrumento particular, Jofio PflILS :MO:NJ!EI<J(O (j)Jl sicv», brasileiro, 
separado judicialmente, técnico em contabilidade (CCR.C :MS-3790/0-2) residente e domiciliado em 
Coxjm-:MS, a rua (J3arão do 1?jo Q3ranco nr. 71 centro CE/P: 79400-000, portador da <J«(j: 134.753 
SSP/:MS, expedida em 17/11/1981, C(]XF: 256.723.391-15, filfio de Luiz 'Monteiro da Sirva e 
CE(iete Paes :Monteiro da Sirva, natural de CO.K].IIl-:MS, nascido em 25/05/1963 e rtfl71flJIfE 
fl7(P.:Ml ÇVE:N7(JI :MO:NJ!EJ1(O (j)}l SILo/}l, brasileira, solteira, estudante, residente e 
domiciliada em Coxjm-:MS, a rua (Barão do 1?jo (Branco nr. 71 centro, CCEP: 79400-000, portadora 
da 1«(j: 001319086 SSP/:MS expedida em 25/11/1999, C(]XF: 016.016.541-54, fi{lia de João Paes 
:Mon.teiro dá Sirva e Tátima Çuenksz :Mon.teiro da Sirva, natural. de Campo Çran.de-:MS, nascida 
em 04/01/1987 (art. 997, I, CC/2002), únicos sócios da sociedade empresária: J P :M 
CO:N..5VLrtOCRj}1 CO:NT)Í(]3IL Lrt(j)}1., com sede em Coxjm-:MS) a rua João Pessoa nr. 474 centro 
cep: 79400-000) devidamente registrada na JVC:MILS s06 ur. 54200830290 em sessão de 
01/03/2005, cnpj: 07.310.267/0001-24, resoiuem alterar seu Contrato Social, conforme cláusulas 
seg u intes: 

}1 sácia: rt}1éJljI:J{fE }11(IE/MI ÇVEJ-f1(Jl :JvtOJ./TEI1(O »» SILo/jI, que pOSSUÍll na 
sociedade 1.000 quotas de capital so cia { perfazendo um total áe P.}I. 000, 00 (um mil reais) por sua 
livre e espontânea vontade, resolve desliqar-se, vendendo transferindo e dando quitação de suas 
quotas de Çapita! Social em favor de: JVLlO CES)'I{j( 1YE SOVZ}1 LCElPE, brasileiro, casado por 
comunhão parcial de bens, contador (CCR.C :JvtS lo.230-P), residente e domiciliado em Coxjlll-:JvtS a 
rua Pedra Peárossiafl nr. 789 bairro Senhor <Divino, cep: 79400-000, portador do cpf 
929.481.381-91, CR...[J: 001108172 SSrF/:MS, expedida em 25/10/1996, natural de Co~'m-:MS, 
nascido em 12/06/1981, filfio de)'l parecido (j)oni.::,ete Leite e 'Vihna de Souza Leite. 

}1pós a alteração ocorrida, fica assim demonstrado o Capital. Social: 

João Paes 'Monteiro da Sirva 9.000 quotas (j(j9. 000, 00 

1.000 quotds 

I'. 10.000 quotas 

<R.$1.000,00 

<R.} 10. 000, 00 
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.5:7 responsabilidade áe cada sono e restrita ao t.at.ir dê sutis quotas, mas t odos respondem 

solidariamente pela inteqralização d(, capitot soaal. (an: 1.052, C[/2002) 

Perm.anece uialteradas as demais cláusulus tlô (.'ot/lrcllo Social primitioo. 

'E por estarem justos e contratedos, (,I·."':lJ7t, JIU.W/ e cssuuuu /) prescnt» instrumento dê i[;'l.Iar 
teor e forma na presença de 02(á1.io.i.~' tcstemunti.is: 

~'\[m-:MS, :'7 Je ~h"rru áe 2:09 

João l.}Jaes :;'Vú~;(!: .~ (~;! Si{o(, 

rfestemunfia.s: 
,\ 

~~~:-==- 
Ju'veni o imões de OÚ'(Jei/'(; 
qzç: 005.9 6 SS(J_)j~S 

vólido semente com selo de outenuudcce 
036 
~ I 
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• 1< • SP.(jV'NDjI ;1.LPDRJIçAO (])fl SOCFE(])jI(])lE P.:M.P1<WPJfl 

J CF :M. CO:NSVDT01?lfl COJfVf.cB1L LT(])jI 

PeCo presente instrumento particular, Jo..ft.o P.JI.r.ES :MO:NPEPI(O CJ)}1. S1LV}1., brasileiro, 
separado judicialmente, técnico em contabilidade (C1?f; :MS-3790/0-2) residente e domiciliado em 
Co::(j.m-:MS, a rua CEarão do CR...io CEranco nr. 71 centro C!EP: 79400-000, portador áa CR...ç: 134.753 
SSP/MS, expedida em 17/11/1981, (!pp: 256.723.391-15, filho dê Luiz :Jvt.onteiro da Sirva e 
P,{iete Paes :Monteiro da Sirva, natural de Co::(j.m-:MS, nascido em 25/05/1963 e JVL10 CES.J1.1( 
([)P. SOVZ}1. LP.1PE, brasileiro, casado por comunhão parciai dê bens, contador (C1?f; :Jvt.S 
010.230/0-7) residente e domiciliado em Co::(j.m-:MS a rua Pedro Pedrossian ttr: 789 bairro Senhor 
Divino, cep: 79400-000, portador do cpf 929.481.381-91, 1(ç: 001108172 SSP/?l1.S, expedido em 
25/10/1996, naturai de Co::(j.m-:MS, nascido em 12/06/1981,fi[fio de Aparecido Donizete Leite e 
'Vilma de Souza Leite. únicos sócios da sociedade empresária: J P :M CO']{SVLTOCRj}1. 
CO:NT}ÍCE1L LPD}1., com sede em Co::(j.m-:MS, a rua João Pessoa nr. 474 centro cep: 79400-000, 
devidamente reqistrada na JVCJvlr.ES s06 ur. 54200830290 em sessão de 01/03/2005, cnpI 
07.310.267/0001-24, resoluem alterar seu Contrato Social, conforme cláusulas seguintes: 

(])fl <R!fSW:NSjICJ31L1(])jI(])lE PÉC:NIc;I (1?ÇSO{ufão CPC n° 1.166/09) 

CL)ÍVSVLfl P1<1:M.P'I<JL'4.-}1. responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais 
prestados pela sociedade, de acordo com o objeto social, estará assim distribuida entre os sócios: 
(CR.§so[ução CPC n° 560/83) 

a)JVL10 CES)'I.iJ(_<DP. SOVZ)'I. DE1PE, Contador, C1?f;:Jvt.S 010.230/0-7, responderá peios 
serviços contábeis previstos no artigo 25, do Decteto-Lei 11.0 9.295/46; 

G)JoAo CFflPS :M.0:N'I!E1iJ(_0 ([))'I. SILo/)'I., Técnico em Conta6ifiáacfe, C(](C:MS 3.790/0-2, 
responderá pelos serviços contâbeis previstos no artigo 25, do íDec-Lei n" 9.295/46, saioo aqueles 
previstos na. alínea 't'~ 

eLA 1)S1) LjI SP.(jV'NDjI 

Pennanece inalteradas as demais dáusuias do Contrato Social primitivo. 

P. por estarem justos e COlLtra~os, lavram, datam e assinam o presente instrumento de igual 
teor e f~nna na presença de 02( 'du testemunhas. 

\ 
" , ../ 
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Juveni[áo imões de Oliveira 
CJ(ÇJ: 005.9 6 SSP lMS 

_R~Ü0 
fuceniida SWoes ae Olioeira 
CJ(ÇJ: 469.828 SSP/9vlrr 

{
.- .: JliNTÃ COMERCIAlÕO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

~ f·=~ ~25_170 
J.... RTIFiCOOREGISTROEM: 30/03/2010 

== = ::®B O NÚMERO: 54~70114 
~- A Pr ot.c c o Lo : 10i024562-5 ~ __ I! 

Empresa: 54 2 0083029 O ~ 

J P M CONSULTORIA __ :.. __ . 
NIVALDO DOMINGU:; DA ROCHA I 

CONTÁB!L I,TDA SP-CRI~Rl'(t-t _....l. . ...J 
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'" Pelo presente instrumento párficUlar, JOÃO PAES MONTEIRO DA ~ 
::: 

SILVA, brasileiro, separado judicialmente, técnico em contabilidade (CRC _Q 
§ 

MS-3790/0-2) residente e domiciliado em Coxim-MS, a rua Barão do Rio e 
c. 

Branco nr. 71 centro CEP: 79400-000, portador da RG: 134.753 SSP/MS, ~ 
expedi da em 17/11/1981, CPF: 256.723.391-15, filho de Luiz Monteiro da ~ 

.E 
Silva e Eliete Paes Monteiro da Silva, natural de Coxim-MS, nascido em ~ 
25/05/1963 e JULIO CESAR DE SOUZA LEITE, brasileiro, casado por 1 
comunhão parcial de bens, contador (CRC MS 10.230-P), residente e ~ 

iii 
domiciliado em Coxim-MS a rua Pedro Pedrossian nr. 789 bairro Senhor ~ 

&l 
:> Divino, cep: 79400-000, portador do cpf: 929.481.381-91, RG: 001108172 ~ 

SSP/MS, expedida em 25/10/1996, natural de Coxim-MS, nascido em ~ 
12/06/1981, filho de Aparecido Donizete Leite e Vilma de So , \ ~ 
únicos sócios da sociedade empresária: J P M CONSUL TORIA CONT ÁBIL--'-'-- ~ 

1 LTDA EPP, com sede em Coxim-MS, a rua João Pessoa nr. 474 centro cep: ~ 
79400-000, devidamente registrada na JUCMES sob nr. 54200830290 em ~ 

c. 

sessão de 01/03/2005, cnp]: 07.310.267/0001-24, resolvem alterar seu ~ 
Contrato Social, conforme cláusulas seguintes: ·VI 

.' .~ .:. -.:,.. 

TERCEIRA AL TERACÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

J P M CONSUL TORIA CONT ÁBIL L TDA EPP 
.' 

, 
CLAUSULA PRIMEIRA - 

• · ..... ..... · ..... .... · . . . 
O Capital Social que era de R$10.000,00 (dez mil reais) divididos em 1a:OOO 
(dez mil) quotas de R$l,OO (um real) cada uma, fica alterado :p'~a 
R$20.000,OO (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) queres .• d.e 
R$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do 
País neste ato da seguinte forma: 

o sócio JOÃO PAES MONTEIRO DA SILVA já qualificado neste 
instrumento, integraliza neste ato em moeda corrente do País 10.000 (dez 
mil) quotas de R$1,OO (um real) cada uma, perfazendo um total de 
R$10.000,OO (dez mil reais). 

U JUNTA COMERClAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CERTIFICO REGISTRO EM 23/03/2017 508 NO 54457758. 
PROTOCOLO: 170164926 DE 16/03/2017. 

~ EMPRESA: 54200830290. . 
323UQ2. ) P M CONSULTORIA CONTA81L LTOA· EPP. 

)4 QÁG'~ oo u' 
• 
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3238402. 

Após a alteração ocorrida, fica assim demonstrado o Capital Social. 

João Paes Monteiro da Silva R$19.000,00 19.000 quotas 

1.000 quotas R$ 1.000,00 Julio Cesar de Souza Leite 

Total R$20.000,OO 20.000 quotas 
, 

CLAUSULA SEGUNDA 

Permanece inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social primitivo. 

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento de igual teor e forma na presença de 02(duas) testemunhas. 

Março de 2017 

. • ..... 
• ,.et" ...... 

Testemunhas: 

CERTIFICO O REGISTRO 
SOB o NÚMERO: 54451758 
Pro.toeo 10! 170/016492 -6, DE l:~/0312017.· ,'. 

~~~r~sa~O~~O~T~~~~029_ o .~.~~_ •. ~.~ 
CONT,6.BIL LTIlA '- E.P.P. :. N~DO ~~INGOI$"I DARJ:>CH.l~~1 

_---...._._ .' SEC~~~.I~ Ge~L' .: 

~~D~~ 
Tanandra Dotto Oliveira 
RG: 001266004 SSP/MS 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 00 SUL 
CeRTIFICO REGISTRO EM 23/03/2017 SOB NO 54457758. 
PROTOCOLO: 170164926 DE 16/03/2017. 
EMPRESA: 54200830290. 
J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA· EPP. 

aliA 
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JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO De MATO GROSSO 00 SUL 
CERnFICO REGISTRO EM 23/03/2017 SOB NO 54457758. 
PROTOCOLO: 170164926 DE 16/03/2017. 
EMPRESA: 54200830290. 
l P M CONSULTORIA CONTÁ8lL LTOA· EPP. 
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QUARTA AL TERACÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

J P M CONSUL TORIA CONT ÁBIL L TDA EPP 

Pelo presente instrumento particular, JOÃO PAES MONTEIRO DA 
SILVA, brasileiro, separado judicialmente, técnico em contabilidade (CRC 
MS-3790/0-2) residente e domiciliado em Coxim-MS, a rua Barão do Rio 
Branco nr. 71 centro CEP: 79400-000, portador da RG: 134.753 SSP/MS, 
expedida em 17/11/1981, CPF: 256.723.391-15, filho de Luiz Monteiro da 
Silva e Eliete Paes Monteiro da Silva, natural de Coxim-MS, nascido em 
25/05/1963 e JULIO CESAR DE SOUZA LEITE, brasileiro, casado por 
comunhão parcial de bens, contador (CRC MS 10.230-P), residente e 
domiciliado em Coxim-MS a rua Pedro Pedrossian nr. 789 bairro Senhor 
Divino, cep: 79400-000, portador do cpf: 929.481.381-91, RG: 001108172 
SSP/MS, expedida em 25/10/1996, natural de Coxim-MS, nascido em 
12/06/1981, filho de Aparecido Donizete Leite e Vilma de Souza Leite. 
únicos sócios da sociedade empresária: J P M CONSUL TORIA CONT ÁBIL 
L TDA EPP, com sede em Coxim-MS, a rua João Pessoa nr. 474 centro cep: 
79400-000, devidamente registrada na JUCMES sob nr. 54200830290 em 
sessão de 01/03/2005, cnpj: 07.310.267/0001-24, resolvem alterar seu 
Contrato Social, conforme cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMaRA - 

o sócio JULIO CESAR DE SOUZA LEITE, já qualificado neste instrumento, 
que possui 1.000 quotas perfazendo R$1.000,00 (um mil reais), por sua livre e 
espontânea vontade, resolve desligar-se da sociedade, vendendo, 
transferindo e dando quitação de suas quotas de capital social em favor de: 
RENATO ALCANTARA DAS NEVES, brasileiro, solteiro, contador (CRC-MS 
010412/0-0) , residente e domiciliado em Coxim-MS na rua Dourado nr. 158, 
Jardim São Paulo CEP: 79400-000, portador do CPF: 001.215.111-46, RG: 
001202981 SSP//MS, expedi da em 08/04/1998, natural de Coxim-MS, 
nascido em 15/02/1984, filho de Manoel Moraes das Neves e Arlinda 
Alcântara Pereira das Neves. 

O~3 
~ Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul ~ Y Certlnco registro sob o nO 54547291 em 01/10/2018 da Empresa J P M CONSUL TORIA CONTABIL LTDA EPP. Nlre 54200830290 otocolo 
_ 180843800 - 26/09/2018. Autenticação: 1670C384994F55317E343010199A15BB833BDA. Nlvaldo Domingos da Rocha - Secretárl eral. Para 

validar este documento. acesse hUp://www.jucems.ms.gov.bre Informe nO do protocolo 18/084.380-0 e o código de segurança MrWL sta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/1012018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretério-Geral. .~~ 

~ - • _- pág. 3/7 -- - _ . 
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Após a alteraçao ocorrida, fica assim demonstrado o Capital Social. 

Total 

19.000 quotas 

1.000 quotas 

20.000 quotas 

R$19.000,OO 

R$ 1.000,00 

R$20.000,OO 

João Paes Monteiro da Silva 

Renato Alcantara das Neve 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Permanece inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social primitivo. 

E por estarem justos e contratados, lavram, datam 
digitalmente o presente instrumento em via única. 

e assinam 

Coxim-MS, 25 de Setembro de 2018 

João Paes Monteiro da Silva 

Julio Cesar de Souza leite 

Renato A Icantara das Neves 

r.a """a C,"""'.1 d' .""" d. MaIO Gm~ do s" D L( ~ 
Certlflco registro sob o nO 54547291 em 01/1012018 da Empresa J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP, Nlre 54200830290 e pr 010 

::;;;;;;;;;;;;; 180843800 _ 26109/2018. AutenUcação: 1670C384994F55317E343010199A15BB833BDA. Nlvaldo Domingos da Rocha - Secretárlo-G I. Pare 
validar este documento, acesse http://www.jucems.ma.gov.bre Informe nO do protocolo 18/084.380-0 e o código de segurança MrWL Esta cópia foi 
autenUcada digitalmente e assinada em 01/10/2018 por Nlvaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. ..5.t-x:.:-J .. ........... pég.4/7 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL 

Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
1---- 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/084.380-0 MS2201800038834 26/09/2018 

-_._---. -------_. __ . --------- 
Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

256.723.391-15 JOAO PAES MONTEIRO DA SILVA 

929.481.381-91 JULIO CESAR DE SOUZA LEITE 

001.215.111-46 RENATO ALCANTARA DAS NEVES 
- - - - -- -- -- 

Página 1 de 1 

·~s 
~ Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul O ~ 
~ Certifico registro sob o nO 54547291 em 01/10/2018 da Empresa J P M CONSULTORIA CONTABtL L TDA EPP. Nire 54200830290 e pr colo 
~ 180843800 - 26/09/2018. Autenticação: 1670C384994F55317E343010199A15B8833BDA. Nivatdo Domingos da Rocha - Secretério-Ge I. ara 

validar este documento. acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/084.380-0 e o código de segurança MrWL Es cópia foi 
autenticada digitatmente e assinada em 01/10/2018 por Nivatdo Domingos da Rocha - Secretério-Geral. 

pág.5/7 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J P M CONSUL TORIA CONTABIL L TOA EPP, de 
nire 5420083029-0 e protocolado sob o número 18/084.380-0 em 26/09/2018, encontra-se registrado na 
Junta Comercial sob o número 54547291, em 01/10/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador 
Ines Pereira Naka. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo 

" 
Assinante(s) 

~ 
.r ....::. 

CPF [Nome 
256.723.391-15 I JOAO PAES MONTEIRO DA SILVA 

Documento Principal 

Assinante(s) -, 
CPF Nome 
001.215.111-46 RENATO ALCANTARA DAS NEVES 
256.723.391-15 JOAO PAES MONTEIRO DA SILVA 
929.481.381-91 JULIO CESAR DE SOUZA LEITE 

Campo Grande. Segunda-feira, 01 de Outubro de 2018 

Nivaldo Domingos da Rocha: 257.185.331-72 Página 1 de 1 

OLfh 
i'Ji'lI Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul J U Certifico registro sob o nO 54547291 em 01/10/2018 da Empresa J P M CONSUL TORIA CONTABIL LTDA EPP, Nire 5420083029 rotocoto = 180843800 - 26/09/2018. Autenticação: 1670C384994F55317E343010199A15BB833BDA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secreta -Geral. Para 

validar este documento, acesse hUp://www.jucems.l11s.gov.br e informe nO do protocolo 18/084.380-0 e o código de segurança MrWL Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral. 
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~. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul J 
~ Certifico registro sob o nO 54547291 em 01/10/2018 da Empresa J P M CONSULTaRIA CONTABIL L TDA EPP. Nire 54200830290 tocolo == 180843800 _ 26/09/2018. Autenticação: 1670C384994F55317E343010199A15BB833BDA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário eral, Para 

validar este documento. acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/084.380·0 e o código de segurança MrWL Esta cópia oi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL 

Registro Digital 

o ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

775.132.071-00 INEZ PEREIRA NAKA 
- . - ----- 

257.185.331-72 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA 

Campo Grande. Segunda-feira, 01 de Outubro de 2018 
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I consultoria 
~-- 

DECLARAÇÃO 

A empresa, J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

07.310.267/0001-24, por intermédio de seu representante legal, o senhor, JOÃO PAES MONTEIRO DA 

SILVA, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezesseis anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

( X) Não emprega menor de dezesseis anos; 

) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 



l consultoria 
- ------ ----- 

RELAÇÃO 00 PESSOAL DISPONrVEL PARA APOIO À PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS 

NOME CPF 
INSCRIÇÃO CONSELHO 

CARGO 
DE ClASSE 

JOÃO PAES MONTEIRO DA SILVA 
CRC/MS 10.230/P CONSULTOR E ASSESSOR 

256.723.391-15 
OAB/MS 10849 JURíDICO E CONTÁBIL 

RENATO ALCÂNTARA DAS NEVES CRC/MS 010412/0-0 
CONSULTOR E ASSESSOR 

001.215.111-46 
CONTÁBIL 
CONSULTORA E ASSESSORA 

MEIRYVAN GOMES VIANA 010.559.421-06 OAB/MS 17.577 
JURíDICA 

Declaramos a disponibilidade do (s) funcionários acima descritos para apoio à 

prestação dos serviços. 

Coxim-MS, 18 ~ janeiro de 2022. 
\ 



20/01/202207:56 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRAL 01/03/2005 

NOME EMPRESARIAL 
J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

I PORTE 
EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JPM CONSULTORES INDEPENDENTES 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
69.20·6·01 • Atividades de contabilidade 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMIC/lS SECUNDARIAS 
Não informada 

C DIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206·2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO •... " ... .,_. LOGRADOURO 
R JOAO PESSOA 

~ 
~ 

I BAIRROIDISTRITO 
CENTRO 

I MUNIClplO 
COXIM 

CEP 
79.400-000 

I TELEFONE 
(67) 2911-195 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
01/03/2005 

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/01/2022 às 08:55:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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19/01/202209:00 Certidão Negativa de Débitos 

ea,:.,.";'J 
. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS 
DIVISÃO DE RECEITA CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 

RUA SENADOR FlLINTO MULLER, 1020 - CENTRO - Fone: 9 9657-9993 

COXIM - MS CEP: 79400-000 

Certidão Negativa de Débitos - CND 
N° da Certidão 0042182022 

Dados do Contribuinte: 
Nome: J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
CPF / CNPJ: 07310267000124 

-ertifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Economica Municipal, 
constatou que até a presente data, não existe crédito tributário constituído, pendente de 
pagamento, relativamente aos tributos municipais, em nome do Sujeito Passivo acima identificado, 
referente ao contribuinte supracitado. 

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e não constitui prova de 
inexistência de créditos tributários municipais e não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, 
a qualquer tempo, os créditos à vencer, vencidos e não recolhidos e os que venham a ser 
apurados. 

A aceitação desta está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e a verificação de sua 
autenticidade na internet, no endereço http://www.coxim.ms.gov.br. 

Válida de por 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão. 
Certidão Expedida, 19/01/2022 

nfe.coxim.ms.gov.br/CND/certidao.php 
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:020243/2022 

CNPJ: 07.310.267/0001-24 

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré 
ditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, nao 
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos 
não tributários, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento, 
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade 
da pesso física ou jurídica acima indicada. 

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, 
constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários 
anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão. 

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob 
a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que 
torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidao. 

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda, e. da .. !?l=:.o.cur~~oria-Geral do Estado. 

Certidão expedida com base n~:.:.a:rt·;Y·294·:'da Lei n. 1.810, 22 de dezembro 
de 1. 997; art. 178 do Regulameriti.o. ció' rCM-?,:' 'aprovado pelo Decreto n? 9203, de 
18 de setembro de 1998, e art.· 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 
2020. 

Certidao emitida às 08:14:37 horas do dia 20/01/2022 (hora e data - MSl. 

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedicão. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Se 
cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.brl ou da Procuradoria-Geral 
do Estado (www.pge.ms.gov.br). 

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br 
www.sefaz.rns.gov.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: J P M CONSUL TORIA CONTABIL L TOA 
CNPJ: 07.310.267/0001-24 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:49:32 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/07/2022. 
Código de controle da certidão: F192.0BF2.6055.914A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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!_)UDE;: .• 7DDICAIUG 
JlJSTIÇA. De) TFJ,Hl\:LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.310.267/0001-24 
Certidão nO: 56103791/2021 
Expedição: 07/12/2021, às 09:02:25 
Validade: 04/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.310.267/0001-24, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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CAIXA 
CAIXA 5CONÓMlCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 07.310.267/0001-24 
Razão Soclal:JPM CONSULTORIA CONTABIL LTOA 
Endereço: RUA JOAO PESSOA 474/ CENTRO I COXIM I MS I 79400-000 

A Caixa Econômica Federal, no USO da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima Identlflcada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servlco - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Valldade:l0/0l/2022 a 08/02/2022 

Certiflcação Número: 2022011000295341437301 

Informação obtida em 19/01/2022 09: 11: 34 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https:l/consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pageslconsultaEmpregador.Jsf 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Rua Dez de Dezembro, n9 168, Centro 
Fone (67) 32911163. 

CClXlm 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, vem pelo presente, ATESTAR, que a empresa, J P M CONSULTORIA 

CONTÁBIL L TOA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nO 07.310.267/001-24, estabelecida da Rua João Pessoa nO 474, Centro, na 

cidade de Coxim-MS, presta serviços técnicos de Assessoria e Consultoria, 

abrangendo as áreas: finanças, contabilidade pública, compras, licitações. contratos, 

recursos humanos, convênios, termos de colaboração e fomento, e controle interno, 

de maneira totalmente eficaz e satisfatória em termos de qualidade, não existindo 

até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumidas. 

A referida empresa desenvolve com competência os serviços listados para 

este Executivo Municipal, conforme abaixo: 

CONTRATO N° 
, 

VIGÊNCIA ! TEMPO EM MESES ", 

I 
CONTRA TO N° 049/2005 1 0105/2005 a 02/03/2008 I 10 I 
CONTRATO N° 052/2008 05/05/2008 a 05/01/2009 I 08 
CONTRA TO N° 240/2010 111/01/2010 a 11/01/2011 \ 12 
CONTRATO N° 001/2012 I 23/01/2012 a 23/12/2013 I 23 
CONTRATO N° 007/2014 '24/01/2014 a 24/01/2019 I 60 

Coxim-MS, 10 de janeiro de 201~. Y j' 
~// /- __ _./" ./I, 

, / 
ANDRE j..1J1 ,TON ICA MUDRI 

SECRETÁRIQ,M()NICIPAL 'E RECEITA E GESTÃO 
./ 
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COXIMI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, vem pelo 

presente, ATESTAR, que a empresa, J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LIDA - EPP, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.310.267/001-24, estabelecida da 

Rua João Pessoa nº 474, Centro, na cidade de Coxim-MS, presta serviços técnicos de 

Assessoria e Consultona, abrangendo as áreas: orçamentária, financeira, patrtrnontal, 

licitações e contratos, e con role interno, de maneira totalmente eficaz e satisfatória em 

termos de qualidade, não exrstmdo até a presente da a, ~atos que desabonem a sua conduta 

e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

A referida empresa aesenvolve com cornoetência os serviços Iístados para este 

Legrslativo Municipal, conforme abaixo: 

CONTRATO N2 VIG~NCIA TEMPO EM MESES ":'. 

CONTRATO Nº 002/2007 02/02/2007 a 31/12/2008 21 
CONTRATO NQ 003/2009 02/02/2009 a 31/12/2010 21 
CONTRA TO Nº 004/2011 01/03/2011 a 31/01/2016 58 
CONTRATO Nº 004/2016 01/02/2016 a 01/02/2019 36 /' 

f 



CÂMARA MUNICIPAL DE SONORA 
c PJ N" 24 659161/Lv 'l,j 

Rua Ad lbeno Bozoki nO 305, Centro. Sonora-MS 
'11'(67) 3.254.1173 - Emall wwwcamarasonora@uoLcom.br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, vem pelo 

presente, ATESTAR, que a empresa J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscnta no CNPJ/MF sob o nO 07.3'0 267,00i-24, es abelec.da da Rua João Pessoa nO 

474, Centro, na Cidade oe Cox.rn- S, presta serv.ços tecmcos de Assessoria e Consulrcria, 

abrangendo as áreas orçarnentária, inanceira patnroorua: uc-tações e contratos, e controle interno, 

de maneira totalmente eficaz e sans atona em ermos de Qt:alldade ndO exis indo até a presente data, 

fatos que desabonem a sua cor-ovra e resoonsabrnoade cc as oor.qaçôes assumidas 

A refenoa empresa cesenvc \te COM ccmpeténc a os serv.ros , stacos para es e Legislatlvo 

MuniCipal, conforme aba.xo: 

- I J - ~ CONTRATO N° VIGtNCIA TEMPO EM MESES 
CONTRA TO N° OOS/2Q.Q? 02/05/2005 a c:: '04 2C~ S I 11 - 
CONTRATO N° 001/2008 03/03/2008 a 31/12/201( 33 
CONTRATO N° 002/2011 01/03/2011 a 01/03/2012 I 12 
CONTRATO N° 024/2013 , 25/02/2013 a 31/01/2016 ! 3S 
CONTRATO N° 001/2016 I 01/02/2016 a 01/02/2019 I 36 

Sonora MS 10 até' lcJr <:1'0 de _019 

/1 
Raphael de Lem~s Zallchin 
',,: 'IEADOR :>Kt S J-' '-:: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL 
I·:ST,\J){) I>L .\I.·\T() CIU)"SO DO Slil. 

/\1 ESTADO DI C!,PACII)/\UE n~CNICf\ 

,\ Cf.i.MAI{A Ml!I'J1CI;'AL 1)[ UI/\I'M)iiO 1)0 ~;lJL, ISf(l.OO DE MATO GHOSSO DO SUL, 

J I: M CONSULTORIA CONTÁBIL LTO/, -, EPP. ,,"I' 
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Pre.feitura Municipal de Paranaíba 
Estado de Mato Grosso Do Sul 

Avenida JIII:fl Plnhé, Ir" 333"': Fone: (67)3669-0000 - CEP 79.500-000 

_-_, _-_"-_, ,_. 

A TIST ADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREfEltvRA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. vem 

pelo presente. ATESTAR. que u empresa. J. P. M. CONSULTORIA CONTÁBl.L LTDA. Pessoa 

jurídica de. Direto Privado. inscrita no CNPjlMF 07.310.267/0001-24. cstabelcclda IUl RUIl 

[oão Pessoa. nO 474, centro, I1A cidade de Coxim-Mê, presta serviços de Assessoria e 

Consultoria. abrangendo as áreas orçamentária, financeira. patrimouial, licitações e 

contratos, 110 período de janeiro de 2002 li dezembro de 2008 e de junho de 201 y até a 

presente data. de maneira totalmente eficaz e sntisfaíória em termos de qualidade, não 

existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumidas. 

Paranaiba-Mâ, 30 de janeiro de 2013. 

SECRETÁRIA DE FI 

060. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

1\ PREFEITURA MUNICIPAL DE SONOHA, ESTADO DE M/\TO GROSSO DO SUL, vem pelo plC-:S(~1l1(:, 

ATESTAH que é1 empresa. J P M CONSULTOHIA CONTÁl3IL LTDA, Pessoa Jurídica de. Direito Privado 

mscrita no C[\JPJ sob o nº 07 310.7('71000J-:~Ll, cstabelucida 11;1 Hutl João Pessoa, n(_! 47Ll, Centro, Ilrl 

cidade de Coxim-MS, presta dos S(~I viços técnicos de iJSSCSSOI id l: ccnsultoria abrangendo os áreas: 

orçamentária, financeira, recursos humanos, piJlI lmonial, compras, licitações e contratos. cor I) 

acompanhamento de toei os os processos junto ao Fgreglo ! ribunal de COIlLas do Estado, couro 

também. a emissão de pareceres c consultas. sompre que íor solicitado. atendendo tlLé o Iinal (It.: 

Lodos os processos abrangidos pelo Iwríorlo conu .uado. (1:'SUl' .~:I de i ','verei!''' de 2013. de Illan'.:1I J 

eficaz I'.: satisfatória em Lei mos de: qualidade. rIjo ·':"I~lillti() alé d 1)1 ('~).~í11(' d;'~él. ídlü~: 'lU:' 

desabonern a sua conduta o r osponsnbilidaríc (0111 .is O!lrll{dÇ'i)C:' assunudas. 

SOIiNa - MS, ).~) de abnl ele 20J.S 

;\ (''f: " tf~W>\_.!~ ( \ r I, \0. 
SILM'A8tA~EGIA BONFIM DE OLIVEIRA 
GEHENTE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, vem pelo 

presente, ATESTAR, que a empresa, J P M CONSULTaRIA CONTÁBIL LTOA - EPP, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.310.267/001-24, estabelecida da 

Rua João Pessoa nº 474, Centro, na cidade de Coxim-MS, presta serviços técnicos de 

Assessoria e Consultoria, abrangendo as áreas: orçamentária, financeira, patrimonial, 

licitações e contratos, e controle interno, de maneira totalmente eficaz e satisfatória em 

termos de qualidade, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta 

e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

A referida empresa desenvolve com competência os serviços listados para este 

Legislativo Municipal, conforme abaixo: 

CONTRATO Nº 003/2009 02/02/2009 a 31/12/2010 21 
CONTRATO Nº 002/2007 02/02/2007 a 31/12/2008 21 

CONTRATO Nº 004/2011 01/03/2011 a 31/01/2016 58 
CONTRATO Nº 004/2016 01/02/2016 a 01/02/2019 36 

Coxim-MS, 10 de janeiro de 2019. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Cassilândia-MS, 24 de janeiro de 2022. 

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS 

Declaro para os devidos fins, que asseguramos os recursos necessários à execução do 
contrato, através da reserva de recursos orçamentários, estando de acordo com o disposto no 
inciso Ill, § 2°, art. 7° da Lei Federal n? 8.666/93, no valor estimado de R$ 69.600,00 
(sessenta nove mil e seiscentos reais), na seguinte dotação orçamentária: 

01 - CÂMARA MUNICIPAL 
031- AÇÃO LEGISLATIVA 
2002 - MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO 
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

CONTADORA 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRA TO N° 001/2022 

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE FAZEM ENTRE SI A 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A 
<NOME>." 

Pela presente CONTRA T AÇÃO PÚBLICA, que entre si fazem de um lado, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o n° 03.334.191/0001-26, com sede 
administrativa localizada na Rua MIN José, 356, Centro, nesta cidade e município de 
Cassilândia-MS, neste ato representada pelo seu Vereador Presidente, o Senhor, DIVINO 
JOSÉ DA SILVA, brasileiro, casado, agente político municipal, residente e domiciliado na 
Rua Francelino Tomaz Moreira, n? 315, Jardim Minas Gerais, aqui denominada simplesmente 
de CONTRATANTE, e a empresa, , Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF, sob o n° , estabelecida na Rua __ , n? 
__ , bairro , na cidade de _-_, neste ato representada pelo seu proprietário, o 
Senhor, , nacionalidade, , , portador da 
Cédula de Identidade RG n° -SSP/_, e inscrito no CPF/MF sob o n° 
_________ , residente e domiciliado à Rua 000, n° 000, bairro, na cidade de 
_____ -_, doravante denominada, CONTRATADA, celebram entre si o presente 
CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRA TO é firmado em decorrência da 
Ratificação do Vereador Presidente da Câmara Municipal, exarada em despacho constante no 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022, na modalidade de INEXIGIBILIDADE N° 
001/2022, nos termos do art. 25, inciso Il, da Lei de Licitações n° 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores c/c Lei Federal n" 10.039/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O objeto deste instrumento contratual é a para a prestação de serviços técnicos de 
consultoria e assessoria em Contabilidade e Finanças Públicas, compras, licitações e 
contratos, serviços estes a serem executados conforme detalhamento no Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 
2.1. São partes integrantes deste CONTRATO, os documentos a seguir discriminados, 
cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 
transcrição ou anexação: 

2.1.1. Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA e 
demais elementos integrantes do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
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2.1.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, 
em complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensão, e desta forma, 
regerem a execução adequada do CONTRA TO ora celebrado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
3.1. O objeto deste CONTRATO será executado sob a forma de execução indireta em 
regime de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO: 
4.1. A fiscalização será exerci da por funcionário designado por portaria. 

4.2. A CONTRATANTE fiscalizará o fornecimento do objeto deste CONTRATO, e 
verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de 
corresponderem ao desejado ou especificado. 

4.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto do CONTRATO. 

4.4. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a 
irregularidades, ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas 
para a execução do objeto do CONTRATO. 

4.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e 
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
5.1. As atividades a serem desenvolvidas voltadas à consultoria e assessoria em serviços, 
pois tem como pressuposto o conceito de melhoria contínua, isto é, a capacidade de realizar 
da melhor forma possível as atividades inerentes aos órgãos municipais, implementando 
soluções e visando melhorar os resultados apresentados. 

54.1.1. Apoio técnico na elaboração e discussão da proposta orçamentária anual da 
Câmara Municipal, frente aos limites legais e constitucionais de repasses e despesas; 

5.1.2. Orientação técnica no acompanhamento, conferência e análise dos 
balancetes mensais emitidos pela Contabilidade, destacando-se a execução 
orçamentária, a conciliação bancária, as mutações patrimoniais e a execução das 
receitas e despesas extra orçamentárias; 

5.1.3. Orientação técnica no encerramento contábil anual e na elaboração dos 
balanços e demonstrativos legais; 
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5.1.4. Orientação técnica na formalização e encaminhamento da prestação de 
contas anual, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar n" 10112000 
e instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; 

5.1.5. Orientação técnica na elaboração e na análise dos relatórios e 
demonstrativos fiscais e legais periódicos, e orientação para os devidos 
encaminhamentos, quando for o caso (ao Poder Executivo, Tribunal de Contas, etc.); 

5.1.6. Treinamento de servidor da CONTRATANTE encarregado de realizar os 
lançamentos contábeis e da movimentação financeira, visando à realização das 
tarefas necessárias ao bom funcionamento dos serviços de Contabilidade e 
Tesouraria; 

5.1.7. Atendimento de consultas da contratante, em regime de plantão diário, via 
telefone, internet, skype ou whatsapp sobre as questões objeto do contrato, 
principalmente aquelas de natureza orçamentária, financeira e contábil; 

5.1.8. Orientação quanto à aplicação de todas as instruções, resoluções e 
deliberações do TCE/MS que sejam aplicáveis à CONTRATANTE, sejam da área 
financeira, contábil ou administrativa; 

5.1.9. Orientações técnicas periódicas em função da edição de novas leis e normas 
referentes à área de finanças públicas, inclusive de instruções normativas do 
TCE/MS; 

5.1.10. Orientação a resposta a notificações e para elaboração de recursos 
administrativos. 

5.1.11. Emissão de pareceres técnicos de natureza contábil e orçamentária quando 
necessário; 

5.1.12. Orientações na área de Compras, Licitações e Contratos, abrangendo: 
Análise das solicitações (alienação, compras, serviços ou obra), aplicação das normas 
sobre procedimento nas pesquisas de preços; e enquadramento dos pedidos de 
compras, serviços ou obras nas modalidades de licitação (convite, tomada de preços, 
concorrência, pregão - presencial ou eletrônico e leilão), dispensa e inexigibilidade. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
6.1. Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados preponderantemente na 
sede da empresa contratada, de onde será prestado todo o atendimento a consultas dos agentes 
da CONTRATANTE (Funcionários, Vereadores e Presidente), consultas estas que poderão 
ser feitas via telefone ou via internet (e-mail, chat, whatsapp, etc.). 
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6.2. A CONTRATADA, deverá com periodicidade de 02 (duas) vezes por mês ou quando 
solicitado, prestar os serviços na sede da CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATADA deverá manter pelo menos um profissional capacitado em sua 
sede ou disponível para atendimento telefônico, no horário de 08hOO às 18hOO horas, nos dias 
úteis. Tal profissional ficará assim disponível para atendimento de consultas do Presidente e 
demais funcionários da CÂMARA MUNICIPAL. 

6.4. Prestação de serviços presenciais: 

6.4.1. A contratação inclui a realização de visitas técnicas à sede da 
CONTRATANTE e o acompanhamento "in locco" de todos os procedimentos 
licitatórios deflagrados; 

6.4.2. A CONTRATADA deverá enviar pessoal especializado, às suas próprias 
custas (sem reembolso) para fins de promover o treinamento inicial, o qual deverá 
ser realizado no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato. 

6.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, obrigatoriamente, no mínimo 02 
(dois) técnicos responsáveis e qualificados para atendimento na área financeira e 
contábil, e na área de licitações e contratos. 

6.5. A abordagem dos consultores deve ir além do aspecto técnico, possuindo uma visão 
de gerenciamento do processo de trabalho, auxiliando na gestão de equipes, recursos e rotinas 
da área atendida, com enfoque na visão do todo, contribuindo para o planejamento e ações 
integradas. 

6.6. Reuniões de trabalho deverão ser realizadas na sede da CONTRATANTE, 
periodicamente, com a participação das equipes envolvidas, na forma de debates de questões 
relevantes para a administração. 

6.7. Deverá abranger todos os gestores e técnicos de todos os diretamente envolvidos 
com finanças, contabilidade, licitações e contratos. 

6.8. É vedado à CONTRATADA orientar para a elaboração de processos licitatórios 
compatíveis com o objeto deste CONTRATO. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e dos termos do Processo 
Licitatório, constituem obrigações do Município. 

7.1.1. Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo CONTRATO; 
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7.1.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento; 

7.1.3. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para 
que os serviços sejam executados na forma estabelecida neste CONTRATO; 

7.1.4. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço; 

7.1.5. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a 
execução dos serviços, providenciando as necessárias medidas para regularização de 
quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do CONTRATO; 

7.1.6. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no presente CONTRATO; 

7.1.7. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que 
possa desempenhar normalmente este CONTRATO; 

7.1.8. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste 
CONTRATO, que sejam solicitadas pelos proprietários ou empregados da 
CONTRATADA; 

7.1.9. Rejeitar a execução da execução do objeto pactuado, por terceiros sem 
autorização; 

7.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

7.1.11. Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir 
durante a sua execução, para fins de ajustes ou sua suspensão. 

7.1.12. Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA, devidamente 
credenciados, nas dependências da CONTRATANTE, para fins de execução dos 
serviços. 

7.1.13. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade manifestada na 
execução dos serviços e interromper imediatamente o mesmo, se for o caso. 

7.1.14. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei n" 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do 
Consumidor. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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8.1. Sem prejuízo das demais disposições do Contrato e dos termos do Processo 
Licitatório, constituem obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Fornecer o (s) profissional (ais) para a execução dos serviços com os 
requisitos exigidos; 

8.1.2. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços; 

8.1.3. Notificar o CONTRA TANTE, por escrito, todas as ocorrências que 
porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades 
dos serviços contratados; 

8.1.4. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente, toda e qualquer irregularidade 
observada no decorrer da execução dos serviços; 

8.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a 
ocorrer em prejuízo do patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou 
omissão de seu funcionário, adotando-se, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, as providências necessárias, procedendo em qualquer caso, a devida reposição 
do bem ou ressarcimento does) prejuízo(s); 

8.1.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venha a ser vítima seu 
funcionário, quando em serviço, observando as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e 
demais exigências legais de acordo com as atividades exercidas; 

8.1.7. Atender, de forma imediata, as solicitações de substituição da mão de obra 
qualificada, quando comprovadamente entendida inadequada para a prestação dos 
serviços contratados; 

8.1.8. Orientar seu empregado, quanto ao sigilo profissional que deverá ser 
mantido com relação às informações que venha a ter acesso; 

8.1.9. Efetuar o serviço nos locais indicados pela CONTRATANTE; 

8.1.10. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos 
encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos 
assumidos no contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restiruições 
ou reembolsos de qualque valor despendido com este pagamento. 

8.1.11. Estar ciente de que a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o 
serviço executado em desacordo com o explicitado no Termo de Referência. 

8.1.12. A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 
ação da fiscalização da CONTRATANTE, promovendo o fácil acesso aos serviços 
em execução e atendendo prontamente às observações, exigências, recomendações 
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técnicas e administrativas por ela apresentadas. 

8.1.13. A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo 
ou em parte, decorrentes deste CONTRATO, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE. 

8.1.14. Caberá à CONTRATADA responder, em relação aos seus empregados, por 
todas as despesas decorrentes da execução do objeto. 

8.1.15. Comunicar à CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os 
motivos de ordem técnica que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos 
no CONTRATO. 

8.1.16. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei n? 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do 
Consumidor. 

8.1.17. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se 
a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

8.1.18. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da 
CONTRATANTE; 

8.1.19. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas a este CONTRATO, originariamente ou vinculados por prevenção, 
conexão ou continência; 

8.1.20. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
deste CONTRATO. 

8.1.21. A CONTRATADA se obriga a manter, durante a execução do 
CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de qualificação e habilitação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS: 
9.1. As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste CONTRATO, 
correrão à conta do seguinte Programa de Trabalho: 

01- CÂMARA MUNICIPAL 
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031 - AÇÃO LEGISLA TIV A 
2002 - MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLA TIVO 
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

9.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 
10.1. O prazo de vigência deste CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observado a 
legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da 
legislação em vigor, conforme Lei Federal n" 8.666/93, com as alterações e atualizações da 
Lei Federal n? 8.883/94. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
11.1. O valor total para a presente contratação é de R$ '- _ 
reais). 

11.2. O pagamento, decorrente da execução dos serviços, será efetuado mensalmente, 
mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica acompanhada do relatório de execução dos 
serviços para conferência e ateste. 

11.3. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela CONTRATADA, 
de que se encontra regular com suas obrigações perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho, Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal. 

11.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

11.5. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE, a seu 
critério, poderá devolvê-Ia, para as devidas correções, ou aceitá-ia. 

11.6. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não 
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 

11.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
CONTRATADA. 

11.8. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 
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11.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela CONTRATADA de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade. 

11.10. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

11.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TXll 00)/365 
EM = I x N x VP, onde: 

I =, Índice de compensação financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR: 
12.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da nota de empenho 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o 
disposto no art. 65, parágrafos 1 ° e 2° da Lei Federal n" 8.666/93. 

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 

12.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE: 
13.1. O preço do CONTRATO poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 
12( doze) meses, contado a partir da data limite para apresentação da proposta. O índice de 
reajuste será o IGP-M/FGV - Índice Geral de Preços do Mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE, 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.1.1. Advertência; 

O~3 
Câmara Municipal de Cassilândia - MS () 

Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 .A 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

14.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

14.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 

14.1.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força 
maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

14.1.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA, ficará sujeita ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, 
no que couber, às demais penalidade referidas no Capítulo IV da Lei Federal n" 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
15.1. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO, enseja a sua rescisão pela 
CONTRATANTE, com as consequências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n° 
8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que alude o artigo 87 da mesma Lei; 

15.2. Constituem motivos para rescisão os previstos no artigo 78 da Lei Federal n" 8666/93 
e alterações posteriores. 

15.3. Nos termos do art. 79 da Lei Federal n" 8.666/93, a rescisão contratual poderá ser: 

15.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.663/93; 

15.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja conveniência 
da CONTRATANTE; 

15.3.3. Judicial, nos termos da legislação; 

15.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 
Federal n" 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS O Jt4 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 ~ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos 
devidos pela execução deste CONTRATO até a data da rescisão; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO: 
16.1 A CONTRATADA deverá atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período contratual, 
conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos 
legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, 
direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de 
influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou 
direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO: 
17.1. A publicação do presente instrumento, em extrato, no Jornal Oficial do Município, 
ficará a cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA NOV AÇÃO: 
18.1. A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
CONTRATO e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não 
importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou 
desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição da 
CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em 
relação a dispositivos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde já eleito 
pelos outorgados como domicílio, para que neles exercitem e cumpram todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente instrumento contratual. Em qualquer procedimento 
judicial que a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, derem causa, correrão por sua conta, 
além do principal, todos os custos e despesas oriundas desta medida e ainda os honorários 
advocatícios, mesmo em caso de purgação de mora. 

E por estarem as partes contratantes de pleno acordo quanto ao que ficou exarado neste 
instrumento, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 
(duas) testemunhas. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO. 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante e apresentada no 
envelope documentação). 

DECLARAÇÃO 

A empresa, <000000000000>, inscrita no CNPJ/MF sob n? 000000000, por intermédio 

de seu representante legal, o senhor, <NOME>, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do Art. 27 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n" 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso). 

( ) Não emprega menor de dezesseis anos; 

( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Local, data, razão social da licitante, nome e assinatura do representante legal. 
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Cassilândia-MS, 17 de janeiro de 2022. 

À PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Sirvo-me do presente para AUTORIZAR a abertura de processo administrativo para 
a CONTRATAÇÃO DIRETA da empresa J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - 
EPP para a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em Contabilidade e 
Finanças Públicas, compras, licitações e contratos, serviços estes a serem executados 
conforme detalhamento no Termo de Referência. 

Solicito, portanto, que seja verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, e 
consultada a Assessoria Jurídica sobre a legalidade da contratação pretendida e a sua 
formalização. 

( 

VEREADOR - PRESIDENTE 
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Cassilândia-MS, 24 de janeiro de 2022. 

AO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00112022 
INEXIGIBILIDADE N° 00112022 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER. 

Servimo-nos da presente para encaminhar para vossa análise e parecer jurídico, 
processo que versa sobre a possibilidade de abertura de processo administrativo objetivando a 
Inexigibilidade de Licitação, para a contratação direta da J P M CONSUL TORIA 
CONT ÁBIL L TDA, para a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em 
Contabilidade e Finanças Públicas, compras, licitações e contratos, serviços estes a serem 
executados conforme detalhamento no Termo de Referência, para vossa análise, parecer e 
entendimento jurídico. 

Sendo o que se apresenta para o momento, 

Cassilândia-MS, 24 de janeiro de 2022 

~~~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

016 
Càmara Municipal de Cassilàndia - MS (À 

Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilàndia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 ..l'/ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

À Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal 

Processo Administrativo n" 001/2022 

Inexigibilidade de Licitação n° 001/2022 

Assunto: Parecer Jurídico 

Prima fade, em outra oportunidade, nos autos do Procedimento 
Administrativo de n." 001/2021 (Inexigibilidade de Licitação de n." 001/2021), cujo 
objeto era acerca da contratação de assessoria jurídica, me manifestei favoravelmente à 
situação, com o que me valho dos mesmos argumentos outrora utilizados (parecer em 
anexo), apesar da situação em análise abarcar assessoria contábil, ainda anotando o 
seguinte: 

Trata-se de processo que versa sobre a possibilidade da realização 
da contratação direta da J P M CONSULTORIA CONT ÁBIL L TDA - EPP mediante 
Inexigibilidade de Licitação, objetivando a contratação da prestação de serviços técnicos de 
consultoria e assessoria em Contabilidade e Finanças Públicas, compras, licitações e 
contratos, serviços estes a serem executados conforme detalhamento no Termo de Referência. 

o Presidente da Câmara Municipal, em seu expediente, justificou a 
necessidade da contratação e quanto ao valor a ser pago pela contraprestação dos serviços. 

Constam dos autos a solicitação de abertura, a razão da escolha do 
executante, a justificativa do preço, Termo de Referência e a minuta do instrumento 
contratual. 

Com vistas à se reforçar o parecer já exarado, o qual VaI anexo 
como já suso mencionado, convém revolver partes do lá consignado, senão vejamos: 

o procedimento licitatório é uma obrigação constitucional para o 
ente público, prevista no art. 37, XXI, que consiste na obrigatoriedade de se abrir uma disputa 
ou competição (concorrência) entre pessoas, físicas ou jurídicas, interessadas na realização de 
obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens ou mercadorias para a Administração 
Pública federal, estadual, distrital ou municipal, visando sempre a contratação da melhor 
proposta, em termos financeiros e operacionais. 

Visa, sobretudo, também, a proteção do patrimônio público, 
mediante a exigência de determinados requisitos mínimos para os competidores, amparados, 
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preliminarmente, pelo princípio da isonomia e protegidos pelos princípios da impessoalidade, 
da publicidade, da moralidade e da probidade administrativa. Celso Antonio Bandeira de 
Mello I, sobre o tema, define licitação como "um certame que as entidades governamentais 
devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às 
conveniências públicas", baseando-se "na ideia de competição, a ser travada isonomicamente 
entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das 
obrigações que se propõem assumir. " 

A Lei n? 8.666/93, também conhecida como Lei das Licitações, 
aprovada sob o amparo do art. 22, XXVII da CF/88 que determina ser de competência da 
União a edição de normas gerais em matéria de licitação, estabelece os requisitos, dispõe 
sobre as modalidades, enumera os procedimentos e, dentre outros assuntos, determina as 
hipóteses de dispensa ou inexigibilidade do procedimento licitatório. 

Cumpre ressaltar que a dispensa e a inexigibilidade, apesar de 
possuírem efeitos semelhantes, diferem quanto à sua natureza. A primeira se opera quando o 
procedimento licitatório seria possível de ocorrer, mas que, em razão de interesses públicos, 
dispensa-se sua realização. A segunda se opera quando é inviável a competição, em razão, 
principalmente, da singularidade do objeto a ser fornecido ou serviço a ser prestado. 

A contratação de serviços técnicos especializados por parte de 
entes públicos, pela própria natureza de singularidade do serviço a ser prestado, é uma das 
hipóteses de inexigibilidade de licitação. Vejamos o art. 25 da Lei n° 8.666/93: 

Art. 25. É inexigíveL a Licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
(..) 
11 - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singuLar, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 
§ ]Q Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

I Curso de Direito Administrativo. MaLheiros. 19a ed. 2005. p. 492 
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A remissão a que faz o mencionado artigo ao art. 13 da Lei n? 
8.666/93 obriga-nos a detalhar as hipóteses legais de quais são os serviços técnicos 
especializados para os quais se permite a inexigibilidade de licitação, sendo os mais 
relevantes para o caso em foco o inciso III: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
(..) 
111 - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; 

Há ainda a relação de confiança entre as partes, onde a necessidade 
dessa confiança é elemento relevante para o reconhecimento do serviço como singular. 

Sendo assim, deve se considerar a atividade profissional dos 
integrantes da equipe técnica, que possuem dotada especialização em Gestão Pública, 
atestados de capacidade técnica e contratos (notória especialização decorrente de 
experiências), inclusive com a Prefeitura Municipal de Cassilândia, ou seja, empresa e equipe 
técnica são detentores de notória especialização conforme preconizado no § 1 ° do art. 25 da 
Lei Federal n° 8.666/1993, inviabilizando, pois, a comparação e, portanto, a competição, 
podendo por isso ser contratada sem licitação. 

Assim, a interpretação conjunta do art. 25 com o art. 13 da Lei n° 
8.666/93 nos permite concluir que, sem sombra de dúvidas, a contratação de serviços técnicos 
profissionais especializados em assessorias e consultoria técnicas, e desde que preenchidos os 
requisitos a que faz menção o § 1 ° do art. 25, autoriza a inexigibilidade de licitação pelo ente 
público. 

Destarte, está em vigor a Lei Federal n" 14.039, de 17 de Agosto de 
2020, que "Altera a Lei n° 8.906, de 4 dejulho de 1994 (Estatuto da OAB), e o Decreto-Lei n° 
9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor sobre a natureza técnica e singular dos serviços 
prestados por advogados e por profissionais de contabilidade", que dispõe que: 

Art. 2° O art. 25 do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes § § 1 ° e r: 
§ ]O Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, 
técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos 
termos da lei. 

§ 2° Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de 
profissionais de contabilidade cujo conceito no campo de sua 

c fj!J 
Câmara Municipal de Cassilândia - MS W 

Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1~ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 
do objeto do contrato. 

Com essa normativa, após vanas discussões no âmbito dos 
Tribunais e também pela doutrina especializada, acabou-se por enquadrar os serviços de 
contabilidade como serviços técnicos singulares - assim como os serviços de advogado -, 
passíveis de serem contratados por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, 
inc. Il, da Lei n? 8.666/93, como o que temos aqui. 

o TCE/MS tem entendido ser admissível as contratações como esta 
que está em análise, conforme julgados que também acompanham este parecer. 

Finalmente, em análise a minuta contratual construída para a 
contratação dos serviços em comento, verifico que a mesma contempla todas as exigências 
insculpidas no art. 55, estando do ponto de vista jurídico apta a produzir seus efeitos jurídicos. 

Com estes fundamentos concluo que, compulsando os autos, a 
despeito da Minuta do Contrato, constata-se que o mesmo apresenta boa redação e em 
conformidade aos ditames da Lei Federal n" 8.666/93, em sua atual redação, assim sendo, 
aprovo-a, em correspondência ao disposto no art. 38, parágrafo único do mesmo diploma 
legal e Anexo VI, 2, 2.1, "A", 5 da Resolução Normativa n" 054 de 14 de dezembro de 2016. 

CONCLUSÃO: 

Destarte, ratificando o parecer já exteriorizado por este Advogado 
na contratação da assessoria jurídica, pautado também nos entendimento do TCE/MS, a 
qualificação técnica do escolhido, e a singularidade dos serviços, e, ante a necessidade da 
Administração em contratar empresa/profissional para conduzir os trabalhos relacionados 
descritos no Termo de Referência, tudo para garantir eficiência, legalidade das ações deste 
órgão público sob a assessoria e consultoria da empresa mencionada, indicam a regularidade 
da contratação por inexigibilidade da licitação. 

Presentes, in casu, os requisitos legais, que seja efetivada a 
contratação direta da empresa lPM CONSULTORIA CONT ÁBIL L TDA - EPP, para a 
prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria, durante o prazo de 
vigência e validade do contrato. 
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Assim, pelo exposto, opino favoravelmente a contratação com 
fulcro na Lei Federal 8.666/93 no art. 25, lI, c.c. art. 13, V. sendo necessária a ratificação e 
publicação na imprensa oficial nos exatos termos do art. 26, in verbis: 

Art. 26 - As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e nos incisos 111 a 
XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8, deverão ser comunicados dentro de três dias à 
autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial. no 
prazo de cinco dias. como condição para eficácia dos atos. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 
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Para: Presidente da Câmara Municipal 

Proce o Administrativo n° 001/2021 

Inexigibilidade de Licitação n" 001/2021 

Assunto: Parecer Jurídico 

Prima facie, em outra oportunidade, no autos do Procedimento Administrativo de n." 
20/2019 (Inexigibilidade de Licitação de n." 001/2019) me manifestei favoravelmente à 
ituação, com o que me valho dos mesmo argumentos outrora utilizados, com algumas 
outras ponderações, que vão ao final. 

I. RELA TÓIUO. 

Trata-se de processo que consta a necessidade de contratar. atra •• és de inexigibilidade de 
licitação. asse soria e consultaria jurídica para. em conjunto com a procuradoria e controladoria, 
Comi são de Licitação e Financeiro. acompanhar os procedimentos do Departamento de 
Licitações e Contratos: análise. acompanhamento c elaboração dos editais e minutas do 
contratos a serem celebrados: orientação na formalização e/ou rescisão dos contratos 
administrativos e emissão de pareceres nos termos aditivos eventualmente celebrados; 
justificativa e/ou fundamentação para eventual aplicação de multa por inadimplemento de 
obrigação assumida nos contratos adrnini trativo s: acompanhamento. au ilio e pro idências na 
elaboração da prestação de contas e de respostas e defesas nos feitos do Tribunal de Contas do 
Estado; acompanhamento jurídico envolvendo: orientações por meio de contato telefônico 
correios eletrônicos e outros meios de comunicação adequados, bem como a emissão de 
pareceres, orientação para atender os interc es da Câmara Municipal: atuar, em conjunto com a 
presidência. perante o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, apresentando 
esclarecimentos. defesas. interpondo recurso e apresentando memoriai . a fim de que a Câmara 
cumpra com os princípios da legalidade. econornicidade e legitimidade: análise. revisão. emissão 
de pareceres e orientações quanto aos Processo. Administrativos de Licitação. elaboração de 
editais, minutas de contrato. termos Aditivos. rescisões. supres õcs dos contratos. orientando o 
encerramento da segunda fase (execução financeira) e encaminhamento ao Tribunal de Contas e 
acompanhamento do mesmo durante análise no Órgão: acompanhamento e orientação aos 
membros da comissões de I icitação quanto aos procedimentos a serem executados: 
aperfeiçoamento destinado ao conhecimento técnico de licitação. 

Em casos tais, as ações a serem desempenhadas devem ser delegadas a um profissional que 
detenha conhecimento e notória especialização. além de deter inque tionável reputação ético 
profis ional aliada a relação de confiança do Administrador. estes são quesitos que inviabilizarn a 
licitação tornando-a inexigível. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassüàndia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 

(Jj5 )' 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

As razões buscadas pelo legislador para previsão do dispositivo in fraconstitucional que anui a 
inexigência do certame está pautado a egurança propiciada pela contratação dc serviços 
diretamente com aquele que tenha diferenciais para a execução, cujo motivo é impedir que más 
contratações ou contratações ineficicntes venham a acarretar prejuízo ao interesse público. 

Os erviços técnicos especializados devem ser prestados por profissionais detentores de 
conhecimento. É uma condição. portanto. de convencimento do Administrador em buscar junto 
aqueles que gozem de sua confiança a contratação direta. de de que comprovados nos autos 
atuação por meio de atestados de capacidade técnica e outros capazes de demonstrar suas 
habilidades. 

Nas palavras do ilustre jurista Marçal Justen Filho a singularidade no caso em questão reside no 
fato de que os serviços prestados por advogados são incomparáveis, por se tratar de atividade 
intelectual. o que por si só caracteriza a singularidade da atividade e assim leciona: 

"Consultem-se diversos advogados e cada qual identificará diversas soluções para a 
condução de lima causa. Todas elas podere/o ser cientificamente defensáveis e será 
problemático afirmar que uma é I/I(/i.\ certo do que outra Algumas alternativas 
poderão ser qualificadas como erradas. mas mesmo essa qualificação poderá ser 
desmentido pela evolução dos [ato» e lendo em vista a natureza contextual dos 
problemas enfrcntudos. Depois. cada advogado executará a solução técnica de modo 
distinto. A condução de uma causa perante a Justiça ou a Administração nunca será 
exatamente idéntica (/ lima outra, realizada P'"' advogado diverso. Assim se passa 
porque lima das características desse tipo de atividade consiste na aplicação do 
conhecimento teàrico e da habilidade pessoal na produção de uma utilidade 
concreta. Isso significa que (I personalidade do prestador do serviço . erá refletida na 
prestação executada, gerando variações subjetivas inafastávei . ,- 

O serviço técnico especializado requerido recai obre Advogado. profissional que atua segundo 
métodos próprios e ímpares. pois tem o cunho personalíssimo. ou eja, cada profi sional atua 
segundo sua instrução c seu nível de conhecimento pois exerce eu trabalho em razão de sua 
experiência. condição imensuravcl e impossível de afer içãu por meio de processo seletivo e assim 
impera e reluz o verdadeiro sentido da isonomia. tratar igualas iguais e desigual os desiguais, 
pois somos iguais a medida que a lei assim nos considera. porém ex i tem casos em que tratar 
iguais os desiguais significa total desatenção a este preciso princípio onstitucional, sendo certo 
que contratações indcscjadas possam ocorrer. 

li. DOS SERVIÇOS. 

A prestação dos serv icos exige a contratação de serv iços técnicos especializados que devem ser 
delegados a terceiros, pela impossibilidade do atendimento pelas vias diretas administrativas, 
posto que a Câmara Municipal de Cassilândia conta com remoto número de profissionais, seja 
atuando na Controladoria, seja no Jurídico. e nas questões administrativas voltadas ao RH, setor 
de licitações e etc., requerendo ações profissionais sob a forma de assessoramento e de 
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consultoria. que são peculiares de profis ionais de nível superior em direito com detentor de 
notória especialização. principalmente com experiência junto ao Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

A licitação corresponde ao processo administrativo voltado à escolha da proposta mais benéfica e 
nece sária ao interesse coletivo realizado pela Administração Pública. ão se limitando apenas a 
buscar pelo melhor preço. mas sim pela proposta mais vantajosa. 

Significa que a Administração busca a maior qualidade da prestação e o maior beneficio 
econômico. 

Deste modo pode-se entender que a relação de contratação mediante licitação, pressupõe a 
eficiência e qualidade que somente a concorrência torna possível. 

Ocorre, porém. que algumas contratações requerem um grau de confiabilidade da relação entre o 
contratante e o contratado. é o caso da contratação de serviços técnico especializados, pois expor 
à concorrência para realização de erviços que. em razão de estratégia de trabalho, formulação de 
documentos de ní cl per onalizado. requer a contratação de alguém que já pos ui experiência 
comprovada para não ver colocado em ri co o interesse público. assim a própria Lei de 
Licitações permite a contratação ror inexigibilidadc. 

Neste diapasão o paradigrnático acórdão do eminente ministro Eros Grau, na ação penal 348. 
dotou de caráter incomparável a confiança entre os contratantes. 

Tal demanda pública exige a confecção deste parecer na intenção de melhor atender os objetivos 
econômicos e públicos do Câmara Municipal de Cassilândia para. dentro dos preceitos legais 
alcançar a melhor contratação possiv el. 

Assim, a análi c do acer o documental da empresa apontada como capaz de preencher os 
requisitos da contratação direta é indispensável. 

II I. DA ESCOLHA DO PRESTAOOR DE SERViÇOS. 

Neste contexto. nos autos estão acostados documentos que comprovam a qualificação do 
profissional de direito Paulo Cczar GreIT Vasqucs, rcnornado profissional que, além de ter 
trabalhado por 14 (quatorze) anos no 'I ribunal de Conra-, do Estado de Mato Grosso do Sul, é 
detentor de atestados de qual i ficação técnica por relev antes serv iços prestados a outros órgãos 
públicos, condição que inquestionavelrneruc o toma especiali ta na prestação dos serviços 
desejados por esta Administração. Dentre os documentos que demonstram suas habilidades e 
capacidade técnica estão: 

a) Funcionário em vário setores do rCE-V1S. endo () último de Assessor de Conselheiro no 
Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso do Sul de 1998 a 2012, 

b) Membro titular do Comitê de Segurança da Informação do TCE/MS instituído pela 
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Portaria TCE/MS n° 0017/2009: 
c) Serviços prestados à Câmara Municipal de Cassi lândia: 
d) Serviços prestados à Prefeitura Municipal de idrolândia: 
e) erviço prestado ao Instituto de Prev idência ocial de Sidrolândia; 

IV. ANÁLISE JURÍDICA. 

o procedimento licitatório é uma obrigação constitucional para o ente público, prevista no art. 37. 
XXl, que consiste na obrigatoriedade de se abrir uma disputa ou competição (concorrência) entre 
pessoas. físicas ou jurídicas, intere sadas na realização de obras, prestação de serviços ou 
fornecimento de bens ou mercadorias para a Administração Pública federal, estadual. distrital ou 
municipal, visando sempre a contratação da melhor proposta. em termos financeiros e 
operacionais. 

Visa, sobretudo. também, a proteção do patnrnoruo público, mediante a exigência de 
determinados requisitos mínimos para os competidores, amparados. preliminarmente. pelo 
princípio da isonomia c protegidos pelos princípios da impessoal idade, da publicidade, da 
moral idade e da probidade administrativa. Celso Antonio Bandeira de Mello '. sobre o tema, 
define licitação como "um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual 
abrem disputa entre os intere sados em com elas travar determinadas relaçõe de conteúdo 
patrirnonial, para e colher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas". ba eando-se "na 
ideia de competição. a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e 
aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir. " 

A Lei n° 8.666/93, também conhecida como Lei da Licitações, aprovada sob o amparo do art. 
22. XXVII da CF/88 que determina ser de competência da União a edição de normas gerais em 
matéria de licitação. estabelece os requisitos. dispõe sobre as modalidades. enumera os 
procedimentos e, dentre outros assuntos. determina as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade do 
procedimento licitatório. 

Por primeiro, cumpre ressaltar que a dispen 'a c a incxigibilidade. apesar de possuírem efeitos 
semelhantes, diferem quanto a sua natureza. A primeira se opera quando o procedimento 
licitatório seria possível de ocorrer. ma que. em razão de interesses públicos. dispensa-se sua 
realização. A segunda se opera quando é inv iável li competição. em razão, principalmente, da 
singularidade do objeto a ser fornecido ou serviço a ser prestado. 

A contratação de serviços técnico especializados por parte de entes públicos. pela própria 
natureza de singularidade do serv iço a ser prestado. é uma das hipóteses de inexigibilidade de 
licitação. Vejamos o art. 25 da Lei n" 8.666/93: 

Ar/. 25. É inexigivel a licitação quando houver inviabilidade de competição. 
em especial: 

I Curso de Direito Administrativo. Malheiros. 19" ed. 2005. p. 41)2 
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(. . .) 
11 - para a contratação de erviços técnicos enumerados no art. /3 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais 011 empresas de notória 
especialização. vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação: 

§ IQ Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações. organização, aparelhamento, equipe 
técnica. ou de outros requisitos relacionados com suas atividades. permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivehnente () mais adequado à 
plena satisfaçâo do objeto do contrato. 

A remissão a que faz o mencionado artigo ao art. 13 da Lei n" 8.666/93 obriga-nos a detalhar as 
hipóteses legais de quais são os serviços técnicos especializados para os quais se permite a 
inexigibilidade de licitação. sendo os mais relex antes para o caso em foco o inciso 111: 

:11'1. I J. Para os fins desta Lei. consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a. 
(. .. ) 
111- assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; 

Há ainda a relação de confiança entre as partes. onde a necessidade dessa confiança é elemento 
relevante para o reconhecimento do serviço como singular. 

Sendo assim, deve se considerar a ati v idade profis ional do ad ogado consultor e asses ar, como 
prestador de erviço técnico especializado. inviabilizando a comparação e. portanto. a 
competição. podendo por isso ser contratada sem licitação. 

E mais. a inviabilidade de competição reside no rato de que o art. 5° do Estatuto dos Advogados 
disciplina que "0 exercício da advocacia c incompauvcl com qualquer procedimento de 
mercantilização". o que implica dizer que a OAS determina que os advogados não devem 
disputar por preços os clientes e os serviços. a lim de ev itar a chamada mercantilização do 
serviço jurídico, termo que é inerente às licitações. 

Os serviços prestados por advogados são estritamente subjetivos e personalíssimos, sendo 
impossível aplicar os critérios de objetividade, para valoração de serviços, previstos nas 
licitações. Ora. se não há a possibilidade de e haver a competição. não há disputa, e por 
consequência, não há licitação. 

Assim, a interpretação conjunta do art. 25 com o art. 13 da Lei n" 8.666/93 nos permite concluir 
que, sem sombra de dúvidas. a contratação de serviço técnicos profissionais especializados em 
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a sessorias e consultoria técnicas. e desde que pre enchidos os requisitos a que faz menção o § 10 
do art. 25. autoriza a inexigibilidade de licitação pelo ente público. 

v. JURISPRUDÊNCIA. 

Ao decidir uma questão sobre o presente tema, o TRF 13 Região proferiu o seguinte 
entendimento: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CO TRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC ICO-PROFISSIO AIS (ASSESSORIA 
PARLAME, TAR) AO BANCO CE,VTRAL DO BRASIL. CO VE lÊ eu E 
OPORTlJNIDADE DE ATO ADJfl"lISTRATIVo. PODER DISCRICIONARJO 
DA ADA//\'ISTR,IÇ'.Jo. LEGALIDADE DO ATO, PRECEDENTE DESTE 
TRIBUNAL. 
I. A ação popular é I) remédio que (/ ('ot1.\tillliçõo oferece ao cidadão que 
pretenda ver corrigido ato eivado de: ilegalidade e que seja lesivo ao 
patrimânio público. à moralidade administrativa. ao meio ambiente e ao 
patrimônio histúrico I! culturul e está prevista no capítulo que trata dos direitos 
e deveres individuais e colet ivos. 
2. Se a cOlltratação em questão deu-se em observância ao artigo 25 da Lei n° 
8.666/93. que prevê os casos de illexigibilidade de licitação por illviabilidade 
de competição, como a de serviços técnicos de natureza singular. com 
profissionais ou empresas de notória especialização, a qual. inclusive, é ato 
discricionário da Administração PÚblica. Ilão há falar em ilegalidade. 
Precedente deste Tribunal. 
3. Remessa oficial desprovida' 

o STF possui entendimento permitindo a cornratação direta de profissional especializado, no 
caso advogado. quando prc entes os requisitos previstos na Lei de Licitações: 

"EMEl\'TA: 1\/PLT-IC40 DE CRI,\/E DE IVEXIGÊNCIA J.\'DEVIDA DE 
LICITAÇÃO. SERVIÇ'OS ADI'OCrlTÍUOS, REJEICfO DA DE/I.'lJ '('TA POR 
FALTA DE J( '.\"1:4 ('.4 l ~)A. A contratação direta de escritório de advocacia, 
sem licitação deve observar os seguintes parámetros: a) existência de 
procedimento adminivtrutivo [ormal. h) notoria especialização proj; .sional: c) 
natureza singular do verviçn: ti) demonstração da inadequação da prestação 
do serviço pelos integrantes do Poder Público: e) cobrança de preço 
compatível com () praticado pelo mercado, Incontroversa a especialidade do 
escritório de advocacia. deve ser considerado singular o serviço de retomada 
de concessão de saneamento básico do Município de Joinville, diante das 
circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais pressupostos para a 

2 REO n° 9501235017 I DF, 03" Turma uplementar, ReI. Juiz Federal convocado Wilson Alves de OUZ8, DJ 
16.02.2004 
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contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa. (Inq 3074, 
Relatoria): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
26/08/201-1, ACÓRDAo ELETR(}l\,íICO DJe-193 DfllULG 02-10-2014 
PUBLlC 03-10-201-1) ,. 

"AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATA(ÃO EMERGE CLAL DE 
ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATiVO HERDADO DA 
ADMIN1STRAÇio j'v!UX1CIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XX1 DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO 
CONFIGURADA. I EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA 
PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, 
COMPROVADA NOS A UTOS, ALIADA À CONFIANÇA DA 
ADMINISTRAÇÃO POR ELES DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL. A 
hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não caracterizado o 
requisito da emergência. Caracterização de situação na qual há inviabilidade 
de competição e. logo. incxigibílidade de licitação. 2 "Serviços técnicos 
profissionais especializados" são serviços que a Administração deve contratar 
sem licitação. escolhendo O contrutudo de acordo. em última instância, com o 
grau de confiança que elo propriu .. ulministração. deposite na especialização 
desse contratado.Nesses casos. () requisuo do confiança da Administração em 
quem deseje contratar ésubjetivo. Daí que a realização de procedimento 
licitatorio paru a contratação de tais serviços - procedimento regido, entre 
outros. pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição 
de exercício de subjetividade que o direito positivo confere à Administração 
para a escolha do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato" (cf o § 1° do arfo 25 da Lei 8.666/93). 
O que a norma extraída do texto legal exige é a notôria especialização, 
associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos 
suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide O dever 
de licitar. 011 seja. de incxigibiíidade de licitação: os profissionais contratados 
possuem notário especialização. comprovada nos autos. além de desfrutarem 
da confiança da Administração.Ação Pena! que se Julga improcedente. (STF. 
A P 3-18 Se. Relatar: EROS G RA i.. /)0/(1 de Julgamento: /5/1]12006, Tribunal 
Pleno. Data de Publicação: DJe-(r:: /)/I'(/LC O::-08-200~ Pl./BLlC 03-08- 
20(r DJ 03-n8-](}(r fP-(}OO]O E.\fE\ r 1'()L-02283-0j PP-00058 LEXSIF V. 

29. n. 3-1-1. ]00-. p. 305-]]1) .. 

"EMENTA: IJfPUTA('/10 DE CRIJfE DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE 
LICITAÇÃO. SERV/('OS AD~,()CATÍCjOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR 
FALTA DE JCSTA CA USA. A contrafação direta de escritório de advocacia, 
sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros: a) existência de 
procedimento administrativo formal: b) notória especialização profissional; c) 
natureza singular do serviço: d) demonstração da inadequação da prestação 
do serviço pelos integrantes do Poder Público: e) cobrança de preço 
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compativel com o praticado pelo mercado. lncontroversa a especialidade do 
escritório de advocacia. deve ser considerado singular o serviço de retomada 
de concessão de saneamento básico do Municipio de Joinville, diante das 
circunstdncias C/U caso concreto .. uendimento dos demais pressupostos para a 
contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa. (lnq 3074, 
Relatorta): Min. ROBERTO BARROS'o. Primeira Turma, julgado em 
26/08/20l-J, ACÓRDÀO ELETRÔlY/CO DJe-193 DIVULG 02-10-20/4 
PUBLlC 03-JO-201-l)" 

Ainda da uprema Corte Federal TF tem o po icionamento do Ministro Carlos Veloso no 
sentido da legalidade da contratação de ad ogado por meio de inexigibilidade. comprovada a 
natureza intelectual dos serviços a erem prestados em defesa do interesse público. 

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL; TRANCAMENTO. ADVOGADO: 
CONTRATAÇAo. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
I - Contratação de advogado para defesa de interesses do Estado nos 
Tribunais Superiore : dispensa de licitação, tendo em vista a natureza do 
trabalho a ser prestado. lnocorrência, 110 caso, de dolo ou apropriação 
indébita do patrimônio público. 
11 - Concessão de habeas corpus de oflcio para o fim de ser trancado a ação 
penal. (STF, r Turma. RHC n" 72.830, Rei. Min. Carlos Velloso, julgado em 
30/10/95, DJ de 16/02/96,p. 2.999). 

Em respeitada conclusão. o Min. Carlos Velloso consignou o seguinte: 

"Acrescente-se que a contrafação de advogado dispensa licitação, dado que a 
matéria exige. inclusive, especialização, certo que e trata de trabalho 
intelectual, impossível de ser aferido em termos de preço mais baixo. Nesta 
linha, o trabalho de um médico operador. Este absurdo somente seria 
admissivel numa sociedade que não sabe conceituar valores. O mesmo pode 
ser dito em relação ao advogado, que tem por missão defender interesses do 
Estado. que tem por missão a defesa pública . ., 

No mesmo sentido. têm-se decisões do . uperior Tribunal de Justiça obre o tema, salientando a 
desnecessidade de I icitação para contratação de scrv iços técn ices especial izados. notadamente na 
área de assessoria jurídica: 

"ADAfLVISTRA[[U) .-I(AO ('WIL I'L'BUCA /A11'R OBfDADE 
ADJfI:VISTR.ITlI>1. .1RT 535. 11. DO CPC ALEGAÇÔES GENÉRICAS. 
S[}MULA 28-15.'TF. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. 
LICITAÇÃO. lNEXIGIB ILlDA DE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 
SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. REEXAMEDE 
CLiuSULAS CO TRATUAIS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
ScíMULAS 5 E ~DO Sr./ 1. Alegações genéricas quanto à violação do artigo 
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535 do CPC não bastam u abertura da via especial. com base no art. 105. 
inciso 11l. alínea a. da CF. Incidência da Súmu!a 284/STF. 2. A contrafação de 
serviços de advogado por inexigibitidode de licitação está e.xpressamente 
prevista na Lei 8.666/93, art. 25, 1/ c/c o art. 13, V. J. A conclusão firmada 
pelo acàrdão objurgado decorreu da análise de cláusulas contratuais e do 
conjunto [ático-probotàrio dos autos. Dessarte, o acolhimento da pretensão 
recursal, no sentido da ausência dos requisitos exigidos para a contrafação de 
escritório de advocacia por meio da inexigibilidade de licitação. esbarra no 
óbice das Sumulas 5 e ... SIJ. Precedentes. -I. Recurso especial não conhecido. 
(Sr.I, T2 - Segunda Turma, REsp 1.285.J78/MG, Rei. Min. Castro Me ira, j. 
13/03/2012, p. DJe 28/03/2012). " 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECJALIZADOS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. 
LICITAÇÃO. lNEXIGIBILIDADE, RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS 
ART). -158 F. 535 [)O ('PC I.\'()CORRÉNCIA. ACÓRDÃO RECORRiDO 
F NDADO E.\1 SUBSTRATO F.-iTlCO-PROBATÔRIo. REFORMA. 
IMPOSSIBILIDADE. S('.'v/l'Lf ..• S7:!. I\'CIDÊ.\'CIA. 
I - A questão de direi/o fulcro-se na necessidade ou não de licitação para a 
contrafação dOI' serviços especializadov de advocacia. O julgador, em análise 
do autos e fundamentando suficientemente seu proceder, entendeu que a 
hipótese era mesmo de inexigibitidade de licitação. Atuando como fez, não 
agiu aquele Sodallcio com error in procedendo, visto que lastreou o julgado 
COI/1 razõe juridicas pe ninentes. estando assim afastada a alegado violação 
aos artigos ./58 e 535, 11, do ('PC 
II - A singularidade dos serviços e a notória especialização da controlada 
foram reconhecidos expressamente pelo Tribunal a quo, valendo-se, para 
tanto, de circunstãncias fáticas e probatárias. 
III - Este Superior Tribunal de Justiça já externou entendimento no sentido de 
que liA averiguação de enquadramento da empresa recorrente em algum dos 
casos de inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição (art. 25 
da Lei n" 8.666 93) demanda reexame de matéria [ático-probutoria, o que é 
defesa a esta Corte Superior. (/ teor do verbete sumular n" 07/STJ" (REsp n" 
./U8.219,<:"'P. Rei. .\-lil1. LU"/. Fl'X, DJdl! /-1./0._002). Assim .endo. inviável a 
reforma do acordão recorrido nesta estreita via do recurso especial. 
11' - Confira-se. ainda. caso em t udu semelhante ao presente () REsp n" 
~85.5-10 SP. ReI Min. LL'lL n X. D.J de 03.03.2001S, p. I. 
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte. improvido.! 

Igualmente, o TJ/M assim se manifestou em caso paradigma: 

1 STJ, REsp n" 764.956 / P. O ,a Turma. ReI. Min. Francisco Falcão, OJ 07.05.2008 
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Quarta Câmara Cível Agrm'o - . 2012.007134-3/0000-00 - Aparecida do 
Taboado. Relator - Exmo. Sr. Des. Ruy Celso Barba a Florence. E ME N TA 
AGRA VO DE INSTRUMENTO E.\f AÇÃO C/VIL PÚBLICA POR 
IMPROBIDADE AD.\1/.\'/STRAT/f'A PRELiMINARES DE f ÉPCIA DA 
J ICIAL E DE CARÊ.\'CIA DA AÇÃO CO TRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCAIÍCIOS LVEXIGIBILfDADE DE LICiTAÇÃO 
RECONHECI.\IENTO RECLRSO PROVIDO. Se a petição inicial tem causa 
de pedir e pedido. em obediência aos princípios da congruéncia e coerência, 
não deve ser indeferida por inépcia. A contratação de serviços de advogado 
por lnexigibilidade de licitação está expressamente prevista na Lei 8.666/93. 
arts. 25. II e /3. V. (AgRg no AREsp 2770.;//RO, ReI. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAlA FILI{(). PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/201/, DJe 
08/02/2012) Se não vislumbrados vestígios suficientes para o processamento da 
ação, nos termos preconizados no § 8", do arfo /7 da Lei de Improbidade 
Administrativa (incluído pela Medida Provisória n. 2.225--15. de 2001), a evitar 
uma lide temerária, é imperiosa a rejeição da inicial da demanda que visa a 
apuração de ato de improbidade administrativa, para o qual a lei exige a 
instrução mínima com documentos ou justificação que contenham indícios 
suficientes da existência do ato de Itnprobidade ou com razões fundamentadas 
da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a 
legislação vigente (~ 6". do art. I ~ da I.ei n. 8.-129'92. incluído pela Medida 
Provisória 11. 2.225-,;/5. de 2{)(}/). Preliminares afastadas. Recurso provido. A 
C Ó R D Ã () Vistos. relatados e discut idos estes autos. acordam os juizes da 
Quarta Câmara Civel do Tribunal de Justiça. na conformidade da ala de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade e em parte com o 
parecer. rejeitar as preliminares e dar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator Campo Grande. 29 ele maio de 20/2. Des. Ruy Celso Barbosa 
Florence - Relator 

Frise-se, por oportuno. que o egrégio Tribunal de Contas da União- TeU. pacificou o 
entendimento de que é possível a contratação direta de erviços advocatícios por inexigibilidade 
de licitação quanto o serviço for de natureza singular. for evidente o interesse público e o 
particular possuir notória especialização na prestação do referido serviço. Esta é a hipótese em 
análi e. Ne te entido, confira- e a jurisprudência do TCU4: 

8.2. firmar () entendimento de que a inexigibilidade de licitação prevista no 
inciso /1 do artigo 25 da Lei 11" 8.666/93 sujeita-se à fundamentada 
demonstração de que a singularidade do objeto - ante as características 
peculiares das necessidades da Administração. aliadas ao caráter técnico 
profissional especializado do .. serviços e à condição de notória especialização 

4 DC-0427-29/99-P Sessão: 07/07/99 Grupo: II Classe: VII Relator: Ministro MARCOS VINIOOS 
VILAÇA - Fiscalização - Controle 1079 2 2 2 O 5 Classificação CONTRATAÇÃO DIRETA I 
INEXIGIBIUDADE DE UCITAÇÃO I Serviços técnicos espeoalizados 
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do prestador - inviabiliza a competição no caso concreto, não sendo possível a 
contra/ação direta por inexigibilidade de licitação sem a observância do caput 
do art. 25 da Lei n" 8.666/93: 

este prisma, os serviços advocaticio: em face ao Código de Ética da Ordem dos Advogados do 
Brasil OAB impede a barganha entre os profissionais para a prestação de serviços jurídicos, 
condição que por si só, é impeditivo para que seja viá el a licitação, neste prisma, enfrentando o 
tema: 

CONTRATAÇ'io tn: SERr/çOS ADVOCATíCIOS. OBJETIVANDO A 
PROPOSITURA DE AC-I0 DECLARA TÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA 
CONTRA TUA L. CUMULADA C()A{ COBRANÇA, REFERENTE A 
TRA 'SPORTE DE A LCl\'OS DA ZOXA RURAL. 

A contra/ação foi embasada no inc. 11 do art. 25 c/c inciso V do art. 13, ambos 
da LF nO 8666/93. 

o contrato foi considerado regular em face do disposto no Código de Ética e 
Disciplina da OAB. 

"É inexigivel (/ licitaçâo quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: ( .... ) para a contratução de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular. com profissionais ou empresas de notória 
especialização. vedada (J inexigibílidude para serviços de publicidade e 
divulgação" 01'1. 25. inc. If. da LF. n" ({ó66 93. 
liA celebração de convênios para prestação de serviços jurídicos com redução 
dos valores estabelecidos na Tabela de Honorários implica captação de 
clientes ou causa, salvo se as condições peculiares da necessidade e dos 
carentes puderem ser demonstradas com a devida antecedência ao respectivo 
Tribunal de Ética e Disciplina. que deve analisar a sua oportunidade" - art. 39 
do Código de É/ica e Disciplina da OAB. 

"0 advogado deve evitar o aviltamento de valores dos erviços profissionais, 
não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela Tabela de 
Honorários. salvo motivo plenamente justificàvel"- art, 41 do Código de Ética 
e Disciplina da ()AB. Te 2180 ()() Cons. ReI. Renato Martins Cosia - 
Sessão da 2" Câmara de r 10100 DOE de 2)110100. págs. 12/14. A E. 
Câmara. pelas razões expostas nas respectivas notas taquigráficas. juntadas 
aos autos. decidiu julga}' regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato 
«ot=.», 9~. 

Assim este legislativo entrou em contato com o profissional de sua confiança em virtude de ser 
detentor de inquestionável reputação ético profissional e notoriedade aferida em prestação de 
serviços a outros órgãos públicos, solicitando. apresentação de proposta c curriculum para 
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comprovação da especialização do mesmo. Assim o fez encaminhando toda documentação 
visando subsidiar nosso Parecer. 

VI. DA E COLHA. 

Como visto, a contratação direta de consultoria administrativa jurídica sem licitação deve 
observar as seguintes exigências. em íntese: a) existência de procedimento administrativo 
formal; b) notória especialização e confiança no profissional: c) natureza singular do serviço: d) 
demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) 
cobrança de preço compativel com () praticado pelo mercado. 

ão obstante. consigna-se a exigência prevista no teor do art. 13 0. da lei n. 8.666/93: 

Art. /3. Para os fins desta Lei. consideram-se serv iços técnicos profissionais 
especial izados os trabalhos relat ivos a 
(. .. ) 
§ 3° A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente 
relação de integrantes de eu corpo técnico em procedimento licitatàrio ou 
como elemento de justificação de di pensa ou inexigibilidade de licitação, 
ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e 
diretamente os serviços objeto do contrato. 

Neste iés, verifica-se que. diante de tai requisitos. a empresa Va que Advogados Associados - 
que conta com o ad ogado Dr. Paulo Cezar Greff Vasques em seu corpo técnico. realizando 
pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato - preenche os requisitos legais para que a 
Administração possa com ela celebrar o devido contrato de prestação dos serviços em comento, 
sem a exigência de licitação. ba cado na notória especialização na realização de serviços a 
diversos órgãos públicos, na realização de importantes serviços voltados à açõe administrativas, 
aliada a impossibilidade de competição em face ao Código de Ética da Categoria - OAB e 
principalmente pela confiabilidade no pre tador de serviços. 

Sobre a empresa em comento, cumpre tecer algumas observações de caráter notório e outras por 
documentos forn cido pela própria, as quai a qualificam para o erviço ora contratado. 

Como pode ser constatado, trata-se de profissional que já demonstrou possuir as habilidades 
peculiares e os conhecimentos técnicos espccializados através da efeti a prestação de serviços 
similares a outro órgãos públicos. caracterizando o elemento da notória especialização. podendo 
se atestar a excelente capacidade profissional. 

Inclusive, há que se regi trar que o profissional e colhido já desempenhou/prestou 
anteriormente erviço de as es oria e consultoria no ido do ano de 2015, quando foi 
contratado mediante licitação, na modalidade convite. À época, iniciou a prestação dos 
serviços em 20/0112015, finalizando em 21/1012016, de empenhando a contento o serviço. 
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Oportuno salientar que os órgãos públicos que manti eram, ou mantém, ínculo com o referido 
profissional. não encontraram quai quer informaçõe que possam manchar sua reputação 
profissional, ao invés, recebeu destas ernpre expressões elogiosas ao seu trabalho já prestado, 
pelo que se pode afirmar que se trata do profissional adequado, de modo indiscutível, para 
promover a total sati fação da pre .tação dos erviços ora necessitados. 

Deveras, foram obedecido todos os requisitos legais para a realização da contratação mediante 
inexigibilidade da contratação. porquanto o escolhido dispõe de conhecimento técnico jurídico 
especializado na área pública, conforme demonstrado no processo de inexigibilidade. 

Em face do exposto. demonstrada a singularidade do crv iço a ser pre tado, a relevância para a 
Administração pública e a notória especialização do contratado, bem como a jurisprudência dos 
tribunais uperiores a respeito do tema e a interpretação conjunta dos arts. 13 e 25 da Lei nO 
8.666/93, é ine igível a licitação pelos entes público federais, estaduai , distritais ou municipais, 
para fins de contratação do serviço de assessoria jurídico-tributária. 

VII. DOS ERVIÇO ADVOCA TÍCIO 
MUNICIPAL DO MINI TÉRIO PÚBLICO. 

ORIENTAÇÃO DO CONSELHO 

Ante a várias proposições de ações judiciai por parte dos Membros do Ministério Público. 
ações que por muitas vele eram rejeitadas no âmbito judicial. o Prc idente do Conselho 
Nacional do Mini tério Público e então Procurador Geral da República Rodrigo Janot Monteiro 
de Barros em reconhecimento a ausência de ilicitude ou improbidade na coruratação de erviços 
advocatícios em face à decisão do Superior Tribunal de Justiça no RE p n". 1.192.332/RS 
(2010/0080667-3), julgado em 12/11i20 13. expediu a Recomendação n° 36 de 14 de Junho de 
2016. a qual peço vênia a transcrever na integra: 

Considerando que para a contratação dos serviços técnicos enumerados no arfo 
i 3 da Lei n". 8.666193. com inexigíbilidade de licitação, imprescindível a 
presença dos requisitos de natureza singular do serviço prestado. inviabilidade 
de competição e notória especialização: 
Considerando que o Superior Tribunal de Justiça no RE:,p n". 1.192 . .J32IRS 
(201010080667-3), julgado em 12/11/20/3, entendeu que é impossível aferir. 
mediante processo licitatorio. o trabalho intelectual do advogado, pois Ira Ia-se 
de prestação de serviços de natureza personalissima e singular. mostrando-se 
patente a inviabilidade de competição: e que a singularidade dos serviços 
prestados pelo advogado consiste em seu. conhecimentos individuais, estando 
ligada à sua capacitação profissional, sendo. dessa forma. inviável escolher o 
melhor proils io"al. para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de 
licitação. pois tal mensuração não \c tunda em critérios objetivos (como o 
menor preço). 
Considerando ql/e () Supremo Tribunal Federal já estipulou as balizas para que 
seja considerado crime licitatorio a contra/ação de e .crítorio de advocacia por 
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inexigibilidade de licitação ao julgar o Inq 3074 / SC, r Turma, reI. Min. 
Roberto Barroso Ou/gado 26/08/201 .. 1); 
Considerando que a conclusão do mencionado julgado é a de que, diante da 
natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, 
principalmente. l1a relação de cOl1fiança, é lícito ao administrador, desde que 
movido pelo interesse público. utilizar da discricionariedade, que lhe foi 
conferido pela lei. para (J escolha do melhor profissional: 
Considerando a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 
proferida no julgamento da Arão Penal 9 i 7 (julgado em 07/06/2016); 
Considerando que a contrutação direta de advogado ou de escritório de 
advocacia por ente público. por inexigibilidade de licitação. por 'i só. não 
significo alo ilícito ou ímprobo. RESOLVE, respeitada a independência 
funcional dos membros e a autonomia da Instituição. expedir a seguinte 
RECOME 'DA ('iO: 

Art. r A contra/ação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente 
público, por íllexigibilidade de licitação, por sí só, não constitui ato ilícito ou 
ímprobo, pelo que recomenda aos membros do Ministério Público que, caso 
entenda irregular a contra/ação, descreva na eventual ação a ser proposta o 
descumprimetllo dos requisitos da Lei de Licitação. 

VIU. PO ICIONA:v1ENTO DE NOS. A PRETÓRIA CORTE DE CONTA E TADUAL. 

O TCEIMS tem entendido que é adrnissiv el a contratação de serx iço por meio de ine igibilidade 
de licitação e assim elaborou a Sumula TC/M 06:2. 

"SÚMlJLA TCi.\-tS \'. o ()] Contra . I dvogado. Serviço técnico profissional. 
Conceito notário. .\alul'e=CI \'Ínglllul' do serviço. lnexigibilidade de licitação. 
Legalidade. Regularidade. "OS SER I '/CO'<'; DE NATUREZA TÉC ICO-JURÍDICo. 
DE INTERESS'E DA COISA P{'BUCA /:',\1 DEFE.)A NAS CA USAS JUDICIAIS, 
ASSESSORIA oi: CONSl 'L TOR IA. PODERÃO SER CO SIDERADOS DE 
OTORIA E PEC1ALIZA('io. DESDE çte SEJA CO SIDERADO O MAIS 

ADEQUADO A SAl1SFAC40 DO OBJETO DO CONTRATO, ESTE FIRMADO 
COM DiSPENSA DO PROCESSO LICITA TÔRIo. .. 

Ainda. são estes os posicionamentos do TC/MS: 

PROCESSO Te /vlS .ti: 12M 20r 
PROTOCOLO: rsr o: 
TIPO DE PROCESSO ·f!\'I';XIGIBIUD .. IDE I DISPENSA E CONTRATO 
A DMIN I, TRA rno 
ÓRGÃO :PREFEITl RA J\4C.\'lC1PAI, DF. BODOQLEVA 
JURISDICIOl\'ADO '!,AZi 'TO flORI! 
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iNTERESSADO :GODOY & CHiANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURíDICA 
SI. 
VALOR: RS 131.000,00 
RELATOR: CO:\'S ri.ino A:.4Y.IIT 
EMENTA: INEXIGIBILlDADE DE L!ClíAÇ'ÃO CO TRATAÇÃO DE 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS DE A'OTÔRIA ESPECiALIZAÇÃO NA AREA DE 
DIREITO PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMALlZAÇÃO 
PRESCRIÇÕES LEGAIS E REGULAJIENTARES - REGlJLARIDADE. 
A inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato administrativo são 
regulares por estarem instruídos com os documentos exigidos, demonstrando 
aobservância da prescrições legais e das normas regulamentares, 
DECISÃO 
Como consta na ata. a decisão foi unânime, nos termos do voto do Relator, em 
de larar a regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação e da 
formalização do contrato administrutivo. 
Presidéncia do Exmo. Sr. Conselheiro .JerSO/1 Domingos. 
Relatar, o Exmo. Sr. Conselheiro Flávio Esguil: Kayatt. 
Tomaram parte no julgamento o, Esmos. . r '. Conselheiro Ronaldo Chadid e 
Conselheiro Jerson Domingos. 
Presente o Exmo Sr Procurador do vllnistério Público de Contas José Aédo Comi/o. 
Campo Grande, :::: de maio ele ]018 

PROCES')() Te AIS. 7C n65 20/5 
PROTOCOLO:J581161 
TIPO DE PROCESSO: CONTRATO ADAfLVISTRATIVO 
ÓRGA-O: CÂMARA MUNICIPAL DF, MIRAI DA 
JURISDICIONADO :FRANCISCO ('EBALHO MEDEIROS 
INTERESSADO :MURILO GODOY ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDiCA SS 
VALOR:R$ 8 .600,00 
R ELA TORA: CONSo /vfARISA JOAQL'INA MO.\'TEIRO SERRANO 
EMENTA: JNEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATO 
ADML ISTRATIVO ASSESSORIA 1:: CO/l;SULTORlA JURlDI 'A 
FOR.'vfALlZA('ÃO - REQI'ISITo.,,· lEGAIS ATEXDIME1\'TO -REGULARIDAD 
R ECO/\4Ei D,l('iO É regular a inexigibilidade de licitação em que se verifica O 

cumprimento aos requisitos legais e quando verificado a inviubilidade de 
competição. É regular a formalizucão contrat ual que se apresenta em consonância 
com as normas legais aplicáveis. contendo as cláusulas neces árias e aptidão para 
produzir os efeitos dele decorrentes. ,IC()Rj)..f(} Vist«. relatada e discutida a matéria 
dos ou/os, na -Ia Sessão Ordinária da Segunda Câmara, de -lde abril de 2017, 
ACORDAM os Senhores Conselheiro', por unanimidade, nos lermo do voto da 
relatara. em declarar a regularidade do procedimento de inexigibilidade n" 1/2015 e 
da formalização do Contrato Administrativo n" 1/2015. celebrado entre a Câmara 
Municipal de Mirando e Murilo Godoy Advocacia e Consultaria Jurídica S.S, com 
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recomendação. Campo Grande. -lde abril de 20 l ". Conselheira Marisa Joaquina 
Monteiro Serrano - Relatora. 

EME TA: l EXIGIBILlADE DE LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTaRIA JURÍDICA - NATUREZA SINGULAR DOS 
SERVIÇOS 'tVOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO -POSSIBILIDADE -FORMALIZAÇÃO 
CON-TRATUAL -REGULARIDADE São regulares a inexigíbitidade de licitação 
para prestação de serviços de assessoria jurídica, assim como a formalização 
de contrato, elaborado nos termos da legislação em vigor. ACÓRDÃO Vis/o. 
relatada e discutida (J matéria dos autos, na T'Sessão Ordinária, de 2 J de março de 
2017. ACORDAM O. Senhores Conselheiro. por unanimidade. nos termos do voto 
da Relatara. pela regularidade da inexigibilidade de fiei/ação para contra/ação 
de serviços de assessoria e consultaria jurídica e da formalização do contrato 
administrativo celebrado entre o Município de Bonito. repre .entado pelo Sr. Leonel 
Lemos de Souza Brito e Coimbra & Palhano Advogados Associados. Campo Grande, 
21 de março de 20r. Conselheiro .\fARISA JOAQUlNA MO TEIRO SERRANO _ 
Relatara 

É bom que se diga que recentemente, em julgado de Relatoria do Con elheiro FLÁVIO 
KAYATT, igualmente e decidiu pela regularidade da contratação de advogados através de 
inexigibilidade de licitação, conforme documento que acompanha o pre ente parecer. Ei a 
ementa: 

EMENTA: INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA 
AREA DE DIREITO PÚBLICO - CONTRA TO ADMINISTRA TIVO - 
FORMALlZAÇÃO - PRESCRlÇÔES LEGAIS E REGULAMENTARES - 
REGULARIDADE. A inexigibilidade de licitação e a formalização do 
contrato administrativo são regulares por estarem instruídos com os 
documentos exigidos, demonstrando a observância das prescrições legais e 
das normas regulamentares. (PROCESSO TC/MS TC/I289/20/7, Rei. CONS. 
FLA V/O KA YA TT, Julgamento 22/0512018). 

IX. DA MI UT A DO CONTRATO. 

Em análise a minuta contratual construída para a contratação dos ser iços em comento, verifico 
que a mesma contempla todas as exigências insculpidas no art. 55, estando do ponto de vista 
jurídico apta a produzir seus efeitos jurídicos. 

Com estes fundamentos concluo que compu! ando os autos. em e pecial a Minuta do Contrato, 
constata-se que o mesmo apresenta boa redação e em conformidade aos ditames da Lei Federal n" 
8.666/93, em sua atual redação, assim endo. aprovo-a. em correspondência ao di posto no art. 
38. parágrafo único do mesmo diploma legal e Anexo VI. 2.2.1. "A", 5 da Resolução Normativa 
n° 054 de 14 de dezembro de 2016. 
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X. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Como já adiantado no início, as razões de entender aqui apresentadas são as mesmas outrora 
consignadas no Parecer deste Advogado que integrou o Processo Administrativo de n." 20/2019. 

Porém, de valia pontuar algumas outras questões, as quais trago agora: 

No decorrer do contrato anterior, entrou em vigor a Lei n" 14.039/2020. a qual foi referida como 
a "lei que dispensa licitação paro contratação de advogado ". 

A nova norma alterou a Lei n" 8.906i94 (Estatuto da OA8). inserindo em seu corpo o art. 3°-A, 
cujo caput estabelece que "os serviços profissionais de advogado são. por sua natureza, técnicos 
e singulares. quando comprovada sua notoria especiolização. nos lermos da lei ... 

Com essa normativa, após vária discussões no âmbito dos Tribunais e também pela doutrina 
especializada, acabou-se por enquadrar os serviço de ad ocacia como serviços técnicos 
singulares. passíveis de serem contratados por inexigibilidade de licitação, com fundamento no 
art. 25, inc. li, da Lei n" 8.666/93. como o que temos aqui. 

Por derradeiro, em respeito à transparência, há que informar o novo Presidente que esta 
mesma contratação que ocorreu no pas ado, através do já mencionado Proce so 
Administrativo n." 020/2019, ocasionou na propositura pelo Ministério Público Estadual de 
Ação Civil de Improbidade Administrativa, a qual recebeu o n." 0900085-66.2019.8.12.0007. 
Contudo, a referida ação ainda pende de julgamento, sendo prudente anotar que o 
contratado, após decisão desfavorável em primeira instância, a qual suspendeu o vínculo e o 
repasse de qualquer numerário, obteve provimento em agravo por si manejado, que 
suspendeu a eficácia da deci ão recorrida. 

XI. CONCLUSÃO: 

Destarte. ratificando o parecer já exteriorizado por este Advogado na contratação anterior, 
pautado também especialmente no entendimento formado - vide TCIl2&9/20 17 - pelo 
Conselheiro Flávio Kayau. respon ável pela análise dos procedimentos da região, a qualificação 
técnica jurídica do escolhido. e a singularidade do serviços, e. ante a necessidade da 
Administração em contratar empresa/profissional para conduzir os trabalhos relacionados 
descritos no Memorial Descritivo, tudo para garantir eficiência, legalidade das ações deste órgão 
público sob a assessoria e consultoria do profissional Paulo Cezar Greff Vasques, sócio da 
empresa Vasques Advogados Associados. indicam a regularidade da contratação por 
inexigibilidade da licitação. 

Presentes, in casu. os requisitos legais. que seja efetivada a contratação direta da empresa 
Vasques Advogados Associados. para a prestação de serviços técn icos especial izados de 
consultaria e assessoria. durante o prazo de \ igência e validade do contrato, tudo consoante os 
termos do Art. 25, c/c Art. 3°-A do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Roa Arnin José, 356 - Centro - Cassilándia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596]6 j ) 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Art. 13. 111 e art. 26. e 111. ambos da Lei Federal n. 8.666. de 21 de junho de 1.993, com as 
alterações proces adas pela Lei Federal n" 8.883/94 e demais normas supervenientes e 
pertinentes. 

Assim, pelo exposto. opino favoravelmente a contratação com fulcro na Lei Federal 8.666/93 no 
art. 25. Il, c.c. art. 13, V. sendo necessária a ratificação e publicação na imprensa oficial nos 
exatos termos do art. 26, in verbis: 

Art, 26 - As dispensas previ ta nos §§ 2° e 4° do art. 17 e nos incisos 1II a 
XXIV do art. 24. as situaçõe de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente ju tificadas. e O retardamento previ to no tinal do parágrafo 
único do art. 8. deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade 
uperior para ratificação c publicação na impren a oficial, no prazo de 

cinco dias, como condição para eficácia dos atos. 

Salvo melhor juizo, é o parecer. 

MURILLO P REIRA CRUVINEL 
OA 1M 15.109 

dvogado 

Cassilândia - MS. 18 de janeiro de 2021. 

jOJJ 
Câmara Municipal de Cass.lãndia - MS n 

Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândla - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1332}l 
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DELIBERAÇÃO AC02 - 741/2017 

PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
TIPO DE PROCESSO 
ÓRGÃO 
JURISDICIONADO 
INTERESSADO 
VALOR 
RELATOR 

; TC/2037/2014 
; 1483287 
: CONTRATO ADMINISTRATIVO 
: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 
: MARCO ANDREI GUIMARÃES 
: EXATA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME 
: R$ 127.000,00 
: CONS. OSMAR DOMINGUES JERONYMO 

EMENTA: PROCEDIMENTO LlCITATÓRIO - PREGGÃO PRESENCIAL - 
CONTRATO ADMINISTRATIVO SERViÇOS DE CONSULTORIA, 
ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NAS ÁREAS DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA - FORMALlZAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - 
OBSERVÂNCIA- REGULARIDADE. 
É regular o procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial 
e a formalização de contrato administrativo que se desenvolve de acordo com 
as prescrições legais e regulamentares. 

ACÓRDÃO 
Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 30a Sessão Ordinária da 

Segunda Câmara, de 13 de dezembro de 2016, ACORDAM os Senhores 
Conselheiros por unanimidade, nos termos do voto do Relator, em declarar regular o 
procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial nO 1/2014, e a 
formalização do Contrato Administrativo n° 1/2014, celebrado entre a Câmara 
Municipal de Porto Murtinho - MS, por seu Presidente, Sr. Marco Andrei Guimarães 
e Exata Contabilidade S/C Ltda - ME. 

Campo Grande, 13 de dezembro de 2016. 

Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator 

AC02 -741/2017 - Página 1 de 4 

o 
:::2; > z o o:: w ...., 
Cf) 
w ::> 
<.9 z 
~ o o 
~ 
:::2; 
Cf) o 
~ o. 
Q) c: 
Q) 

E 
]i 
'Õl 
'6 
o 

"O ro c 
'üi 
C/) 
ro 
õi c 
'Õl 's 
o 

"O 
ro 
'ã. 
o 
() 
'Q) 

o c: 
Q) 

E :::> o o 
"O 
Q) 

Cií w 



Fls.000231 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
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RELATÓRIO 

o Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relator 

Em exame, nos termos do art. 120, I, "a", e II do Regimento Interno deste Tri 
bunal de Contas (RITC/MS), aprovado pela Resolução Normativa TC/MS n. 76, de 
11 de dezembro 2013, a regularidade do procedimento licitatório Pregão Presencial 
n. 1/2014 (1a fase), e da formalização e do teor do Contrato Administrativo n. 1/2014 
(2a fase), celebrado entre a Câmara Municipal de Porto Murtinho-MS e a empresa 
Exata Contabilidade S/C Ltda-ME, constando como ordenador de despesas o Sr. 
Marco Andrei Guimarães, presidente. 

A realização do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial e a 
formalização e o teor do contrato dele decorrente, fundamentaram-se nas Leis n. 
8.666/93 e n. 10.520/2002. 

o objeto do contrato é a prestação de serviços de consultoria, assessoria e ori 
entação profissional nas áreas de contabilidade pública, recursos humanos, patri 
mônio e controle interno, no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), 
com prazo de vigência de 1 O (dez) meses, podendo ser prorrogado. 

A 4a Inspetoria de Controle Externo (4a ICE) examinou os documentos constan 
tes dos autos e, conforme a Análise ANA-4ICE-2555/2014, manifestou-se pela regu 
laridade e legalidade do procedimento licitatório bem como da formalização do ins 
trumento contratual. 

O Ministério Público de Contas (MPC) em seu Parecer PAR - MPC - GAB.6 
DR.JAC - 15820/2016, entendendo que a contratação é ilegal e que o serviço con 
tratado trata-se de atividade-fim, opinou pela ilegalidade e irregularidade do proce 
dimento licitatório, da formalização do contrato, e pela aplicação de multa à autori 
dade responsável. 

VOTO 

O Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Relatar 

Os documentos que instruíram os autos apresentaram-se completos, inclusive 
atendidos os prazos de remessa obrigatória e publicação dos atos, tudo em confor 
midade com a Instrução Normativa TC/MS n. 35/2011, e a Lei n. 8.666/93. 

Verifica-se que o procedimento licitatório realizado na modalidade pregão pre 
sencial, foi conduzido com observância às exigências contidas na Lei n. 
10.520/2002. 
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O teor do contrato estabelece devidamente as condições para a sua execução 
e define direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em observância à refe 
rida Lei n. 8.666/93. 

Embora o MPC tenha entendido que foram descumpridas exigências da legis 
lação pertinente, a meu ver os procedimentos adotados pelo responsável foram em 
perfeito cumprimento às normas legais que regem a matéria. 

Este Colendo Tribunal já firmou entendimento, no sentido de que a contratação 
destes serviços pelas prefeituras é medida muitas vezes necessária para que seja 
evitada a inviabilidade do seu próprio funcionamento, pois muitos municípios embora 
contem com o profissional no seu quadro de pessoal, estes eventualmente não es 
tão plenamente capacitados para desempenhar as atividades que Ihes são inerentes 
(Processos TC-5621/2014, TC-7330/2013). 

O simples fato de se imaginar a possibilidade destas contratações já denota 
que a situação é excepcional, e a contratação de assessoria e consultoria contábil 
ou jurídica se faz muitas vezes necessária. 

Note-se que a Cláusula Segunda - do Objeto do contrato, especifica que os 
serviços a serem prestados compreenderão de consultoria, assessoria e orienta 
ção na área contábil, não de execução, desta forma, capacitando os funcionários 
para a realização dos serviços pertinentes ao órgão. 

Sanadas as dúvidas suscitadas nos autos, concluo que a presente contratação 
demonstrou a regularidade e a legalidade dos atos administrativos, tanto na realiza 
ção do seu procedimento licitatório, bem como na formalização e teor do instrumento 
contratual. 

DISPOSITIVO 

Assim, acolhendo a análise do corpo técnico deste Tribunal (4a ICE) e deixando 
de acolher o parecer ministerial, nos termos do art. 4°, 111, "b" do RITC/MS, voto: 

1 - pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório realizado na 
modalidade Pregão Presencial n. 1/2014 (1a fase), e da formalização e do teor do 
Contrato Administrativo n. 1/2014 (2a fase), celebrado entre a Câmara Municipal de 
Porto Murtinho-MS e a empresa Exata Contabilidade S/C Ltda-ME, de responsabili 
dade do Sr. Marco Andrei Guimarães, presidente, de acordo com o art. 59, I, da Lei 
Complementar Estadual (LCE) n. 160, de 2 de janeiro de 2012, c/c o art. 120, I, "a" e 
li, do RITC/MS; 

2 - pela intimação do resultado do presente julgamento aos interessados, ob 
servado o disposto no art. 50 da Lei Complementar Estadual n. 160/2012, c/c o art. 
99 do RITC/MS; 
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3 - pela remessa dos autos à 4a ICE para instrução e análise dos atos de exe 
cução do objeto contratado (3a fase). 

DECISÃO 

Como consta na ata, a decisão foi unânime, firmada nos termos do voto do 
Conselheiro Relator, em declarar regular o procedimento licitatório realizado na 
modalidade Pregão Presencial e a formalização do contrato administrativo. 

Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves. 

Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo. 

Tomaram parte no julgamento o Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves 
e Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano. 

Presente o Exmo. Sr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador de 
Contas. 

Campo Grande, 13 de dezembro de 2016. 

Conselheiro OS MAR DOMINGUES JERONYMO 

Relator 

GAB,LLSS 
SETAC, VAB/ARP 
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DELIBERAÇÃO AC02 - 3803/2017 

PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
TIPO DE PROCESSO 
ÓRGÃO 
JURISDICIONADO 
INTERESSADO 

: TC/20372/2014 
: 1472976 
: CONTRATO ADMINISTRATIVO 
: CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA 
: NELSON DE PAULO 
: KMD ASSESSORIA CONTÁBIL E PLANEJAMENTO A 
MUNiCíPIOS EIRELI - ME 

: R$ 78.000,00 
: CONSa. MARISAJOAQUINA MONTEIRO SERRANO 

VALOR 
RELATORA 

EMENTA: PROCEDIMENTO L1CITATÓRIO - CONVITE - PRESTAÇÃO DE 
SERViÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL TO RIA - ADJUDICAÇÃO E HO 
MOLOGAÇÃO - FORMALlZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - 
CLAUSULAS ESSENCIAIS - EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS LI 
QUIDADAS - REGULARIDADE 
É regular o procedimento licitatório no qual os documentos encaminhados 
comprovam a observância às leis, como homologação e adjudicação. A forma 
lização de contrato administrativo é regular quando o extrato é publicado no 
prazo legal e contém em suas cláusulas os elementos essenciais, como dota 
ção orçamentária, objeto, prazo de vigência e valor, conforme determinação le 
gal. É regular a execução financeira quando idênticos os valores dos documen 
tos relativos às três etapas da execução da despesa: empenho, liquidação e 
pagamento, circunstância que revela a correta liquidação do objeto. 

ACÓRDÃO 
Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 13a Sessão Ordinária da 

Segunda Câmara, de 20 de junho de 2017, ACORDAM os Senhores Conselheiros, 
por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em declarar a regularidade do 
procedimento licitatório de Convite n.? 002/2014, do Contrato Administrativo n. 
002/2014 e da execução financeira, celebrado entre a Câmara Municipal de 
Bodoquena, na gestão do presidente da Câmara, Sr. Nelson de Paula, e KMD 
Assessoria Contábil e Planejamento a Municípios EIRELI - ME. 

Campo Grande, 20 de junho de 2017. 

Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano - Relatora 

Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo - Designado para lavratura e 
assinatura do Acórdão, nos termos do art. 73, §3°, do RI/TCEMS (RN 76/2013). 
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RELATÓRIO 

A Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano - Relatora 

Versam os presentes autos sobre o Contrato Administrativo n.? 002/2014, 
formalizado entre a Câmara Municipal de Bodoquena e KMD Assessoria 
Contábil e Planejamento a Municípios EIRELI- ME., objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria, em todos os 
trâmites administrativos de natureza contábil, abrangendo as áreas orçamentária, 
financeira e patrimonial, com fins de respaldar a regularidade e legalidade dos 
instrumentos decorrentes de atos e fatos contábeis sujeito ao controle externo, bem 
como proceder ao necessário assessoramento e representação do Legislativo 
Municipal, acompanhando em todos os processos pertinentes junto ao Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado, elaborando em linhas gerais os recursos de 
reconsideração e revisão, ou que sejam cabíveis a administração no âmbito do 
Tribunal de Contas, bem como acompanhar a execução orçamentária do exercício, 
como também conceder emissão de pareceres e consultas, sempre que lhe for 
solicitado, atendendo até o julgamento final de todos os processos abrangido pelo 
período contratado, com valor contratual no montante de R$ 78.000,00 (setenta e 
oito mil reais). 

Para tanto, foi realizado o procedimento licitatório na modalidade de Convite n.? 
002/2014. 

Nesta fase processual objetiva-se analisar a regularidade do procedimento 
licitatório, da formalização contratual e da execução financeira do Contrato 
Administrativo. 

Prima facie, é cediço salientar determinados pontos do processo, senão 
vejamos. 

Em sede de Análise -ANA-6"iCE - 2925/2014 (pp. 120/125), a Equipe Técnica 
da 6a Inspetoria concluiu que a atividade licitada compõe atividade fim do órgão 
jurisdicionado e não pode ser terceirizada, oportunidade em que asseverou pela 
irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório. 

Por sua vez, o G.MJMS - 14085/2014 (p. 129) determinou a intimação do 
Ordenador para apresentar defesa. 

Devidamente notificado, o Ordenador de Despesas encetou ao feito a 
justificativa de pp. 153/168, no afã de legitimar a contratação pública. 

Diante disso, a Equipe Técnica da 6a Inspetoria, ANA-6"iCE - 18286/2014 (pp. 
171/176), manteve seu posicionamento pela irregularidade e ilegalidade do 
procedimento licitatório e da formalização do contrato (1a e 2a fases). 

Encaminhado o feito ao Parquet de Contas, este emitiu o Parecer PAR-MPC - 
GAB.6 DR.TMV - 18588/2014, manifestando-se pela ilegalidade e irregularidade 
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Segunda Câmara 

do procedimento licitatório e da formalização do instrumento de contrato, sob a 
justificativa de que o serviço contratado não pode ser terceirizado, por tratar-se de 
atividade fim da Câmara Municipal. 

Novamente intimado, o Jurisdicionado apresentou os documentos de pp. 
257/286. 

Ato contínuo, a 6a ICE (ANA - 15759/2015) e o Ministério Público de Contas 
(PAR-MPC - GAB.6 DR.JAC - 9086/2016) emitiram suas derradeiras manifestações 
e mantiveram seus entendimentos pela irregularidade e ilegalidade da 1a, 2a e 3a 
fases da contratação pública. 

Por fim, o responsável pela despesa retornou ao feito e acostou o relatório 
sintético dos serviços, bem como os documentos referentes a sua prestação (pp. 
305/756). 

VOTO 
A Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano - Relatora 

Extrai-se do feito que tanto o Corpo Técnico quanto o representante do 
Ministério Público de Contas foram unânimes em se manifestar pela ilegalidade e 
irregularidade da 1 a, 2a e 3a fases da contratação pública. 

Os órgãos de apoio consideraram irregulares o procedimento licitatório e a 
formalização do instrumento de contrato, por entenderem que as atividades a serem 
desenvolvidas pela contratada constituem atividade fim do órgão, logo, deveriam ser 
prestadas por servidores dos quadros do órgão, nunca por profissionais 
terceirizados. 

Argumentam, ainda, que pela continuidade do serviço contratado, torna-se 
previsível sua prorrogação, o que incidirá em um valor total superior àquele 
legalmente permitido para a modalidade Convite. 

Embora reconheça a controvérsia do tema, e, embora seja indiscutível que as 
atividades estatais devam ser desempenhadas por servidores dos quadros. a 
realidade nos mostra que algumas unidades jurisdicionadas, sobretudo as 
localizadas em municípios menos desenvolvidos, não conseguem transformar essa 
regra em realidade, por motivos que vão desde a falta de estrutura física, até a 
inexistência de mão de obra adequada para realizar os serviços, inclusive aqueles 
corriqueiros e ordinários da Administração. 

Como consequência, deparamo-nos com municípios despidos de corpo técnico 
ou com este em incipiente fase de formação, dependente de fomento intelectual e 
aparelhamento adequado. 

Para essas hipóteses, a contratação de empresas de consultorias e 
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assessorias técnicas surge como uma alternativa para que a Administração evite a 
interrupção da atividade e consiga prestar, com razoável qualidade, os serviços à 
população. 

Assim, conquanto a regra seja a de que os serviços técnicos na área jurídica e 
contábil devam ser prestados pelos servidores dos quadros próprios do órgão, é 
admitida, em situações excepcionais, e mediante a análise circunstanciada de cada 
caso, a terceirização desses serviços por meio da contratação de escritórios 
especializados, desde que devidamente justificada, motivada e comprovada a sua 
necessidade. 

No caso dos autos, entendo que a contratação restou justificada, porquanto a 
extensa gama de atividades que compõem o objeto contratual indica que a mão-de 
obra própria seria insuficiente para desempenhá-Ias. 

Conforme se extrai do relatório sintético e dos documentos comprobatórios de 
prestação de serviço encartados às pp. 305/756, restou demonstrada a realização 
da atividade licitada, bem como a sua necessidade para o regular prosseguimento 
dos serviços da Câmara Municipal, senão vejamos: 

"Conforme objeto da contratação, a empresa por meio dos relatórios emitidos 
das prestações de serviços, vem através deste, detalhar com exatidão os 
serviços prestados pela contratante ao longo de sua contratação. A empresa 
prestou os serviços de Consultoria e Assessoria técnica especializada em 
contabilidade pública no âmbito da Câmara Municipal de Bodoquena/MS, 
envolvendo as áreas administrativas, financeira, contábil e orçamentária, 
mediante consultas técnicas, dúvidas levantadas pelo contratante, procedimento 
e processos institucionais, e o desenvolvimento de atividades, ações e eventos 
que possibilitaram práticas governamentais que assegurassem maior eficiência 
na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e na prestação de contas 
desta Câmara Municipal ( ... ) 

Os serviços foram executados com a realização de visitas técnica, com 
profissionais capacitados para dirimir todas as dúvidas que vieram a ter, 
atendimento de consultas via telefone, bem como na própria sede da Empresa," 

Logo, mais do que simplesmente executar atividades típicas da administração, 
o objeto contratual estabelecia a obrigação de orientação e capacitação dos técnicos 
do município, serviços que não se confundem com a atividade fim do órgão, 
inexistindo, portanto, substituição da mão de obra própria pela terceirizada. 

No tocante a modalidade licitatória adotada, os Órgãos de Apoio asseveraram 
que a formalização através da modalidade Convite é irregular e ilegal, pois, em 
decorrência da natureza contínua do serviço, a sua prorrogação é medida natural, o 
que, consequentemente, fará extrapolar o valor permitido para o procedimento de 
licitação adotado (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais). 
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Fls.000771 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

Segunda Câmara 

Não obstante o posicionamento destacado, o contrato foi avençado no valor 
global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), dentro, portanto, do limite 
estabelecido pelo comando legal disposto no artigo 23, inciso 11, alínea "a", da Lei 
8.666/93. 

Outrossim, o contrato administrativo foi findado sem qualquer aditamento de 
valor ou prorrogação de prazo que viesse a corroborar a tese de irregularidade 
acima levantada. 

Diante de tais considerações, duvidas não há de que o procedimento licitatório, 
bem como o contrato dele decorrente, seguiram todos os regramentos legais 
aplicáveis à matéria, em especial as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02 e as 
normas regimentais expedidas por esta Corte de Contas. 

Constata-se assim, a regularidade da matéria relativa ao procedimento de 
licitação, na modalidade Convite n.? 002/2014, e também quanto a formalização do 
Contrato Administrativo n.? 002/2014. 

Por fim, evidencia-se que os requisitos legais vigentes foram devidamente 
cumpridos quanto a regularidade da matéria relativa à execução financeira e 
prestação de contas. 

De fato, a liquidação da despesa, cujo resumo segue abaixo, exibe com clareza 
a similitude do total de notas de empenho válidas e total de pagamentos, 
demonstrando, assim, sua regularidade: 

\'.\LOR DO CO:\TR \ TO 
ULOR DO TER"O .. \DITI\'O. AO C()~TR\TO 
TOT.\L DE vorxs DE L\IPE'iIlO E~IITID,\S 
TOT.\L DE .\'il'L.\ .\0 DE :\OT.\.S DE DIPE\1I0 
TOT.\L DE vor.v DE E.\I PE'i 110 \,,\LI OAS 
TOT.\L DE CO.\lPROnXTES DE PES.\S L\IITIDO~ 
T01'.\1. DE ORDP;: B.\, C\RI.\.' E.\IITID.\ • 

=r+-: 
8.00000 

R 8.000,00 
R$ 78.000,00 

RS 0.00 
R 8.000,00 
RS 8.000,00 

8.000,00 

Noutro norte, diferentemente do sustentado pela 6a ICE e pelo MPC, a 
comprovação física dos serviços prestados encontra-se devidamente inserida às pp. 
305/756, por meio do Relatório Sintético e Documentos Comprobatórios. 

DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com arrimo no artigo 4°, inciso 111, alínea "b", do Regimento 

Interno do TC/MS, VOTO no sentido de: 

1) Declarar a regularidade do procedimento licitatório na modalidade de 
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Fls.000772 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

Segunda Câmara 

Convite n.? 002/2014 (1a fase), nos termos do art. 120, inciso I, da Resolução 
Normativa n.? 76 (Regimento Interno do TC/MS) c/c artigo 59, I, da Lei 
Complementar n.? 160/12; 

2) Declarar a regularidade da formalização do Contrato Administrativo n.? 
002/2014 (2a fase), nos termos do art. 120, inciso 11, da Resolução Normativa n.o 76 
(Regimento Interno do TC/MS) c/c artigo 59, I, da Lei Complementar n.? 160/12; 

3) Declarar a regularidade da execução financeira do Contrato Administrativo 
n.? 002/2014 (3a fase), nos termos do art. 120, inciso 111, também da Resolução 
Normativa n? 76, de 11/12/2013 (Regimento Interno do TC/MS) c/c artigo 59, I, da 
Lei Complementar n.? 160/12; e 

4) Comunicar o resultado do julgamento às autoridades administrativas 
competentes, com base no artigo 50 da Lei Complementar n.? 160/2012. 

DECISÃO 
Como consta na ata, a decisão foi unânime, nos termos do voto da Relatora, 

pela regularidade do procedimento licitatório de Convite n.? 002/2014, do Contrato 
Administrativo n. 002/2014 e da execução financeira. 

Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Iran Coelho das Neves. 

Relatora, a Exma. Sra. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano. 

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Conselheiros Osmar Domingues 
Jeronymo e Iran Coelho das Neves. 

Presente o Exmo. Sr. José Aêdo Camilo, Procurador de Contas. 

Campo Grande, 20 de junho de 2017. 

Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 
Relatora 

Conselheiro OSMAR DOMINGUES JERONYMO 
Designado para lavratura e assinatura do Acórdão, 

nos termos do art. 73, §3°, do RIITCEMS (RN 76/2013). 

GAB. MAT 

SETAC. TST/OSSM 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
GAB. CONS. FLÁVIO ESGAIB KAYATT 

DECISÃO SINGULAR DSG - G.FEK - 5792/2020 

: TC/9857/2017 
: 1809405 
: CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO 
: MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA 
: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL (GESTÃO DE 1/1/2017 A 
31/12/2018) 

ASSUNTO DO PROCESSO : CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1/2017 
PROCEDIMENTO LlCITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N° 1/2017 
CONTRATADO(A) : EXATA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME 
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL 

VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA ESCRITURAÇÃO E DO 
FECHAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS E DO BALANÇO 
ANUAL, ANEXOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, COM 
COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 
: R$ 135.000,00 
: CONS. FLÁVIO KAYATT 

PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
ÓRGÃO 
ORDENADOR DE DESPESAS 
CARGO DO ORDENADOR 

VALOR INICIAL 
RELATOR 

RELATÓRIO 

A matéria dos autos trata do exame de regularidade do procedimento 
licitatório da Tomada de Preços nO 1/2017 e da formalização do Contrato 
Administrativo n° 1/2017, celebrado entre a Câmara Municipal de Bonito e a 
empresa Exata Contabilidade S/C Ltda.-ME, tendo como objeto a prestação de 
serviços de consultoria contábil visando o acompanhamento da escrituração e do 
fechamento dos balancetes mensais e do balanço anual, anexos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com compartilhamento de conhecimento. 

Ao analisar os documentos, a 1a Inspetoria de Controle Interno (1ICE) con 
cluiu na Análise nO 37500/2017 pela irregularidade do procedimento licitatório da To 
mara de Preços n? 1/2017, assim como da formalização do Contrato Administrativo 
n? 1/2017, tendo em vista que "o objeto do contrato, ora analisado, além de ser ca 
racterizado com área fim do Órgão, não se enquadra como serviço singular e passí 
vel de notória especialização, sendo atribuição de servidor público, tais obrigações" 
(pç. 23, fls. 153-158). 

o membro do Ministério Público de Contas (MPC), por sua vez, emitiu o Pa 
recer 3a PRC - 17222/2018 (pç. 28, fls. 305-308), opinando pela adoção do seguinte 
julgamento: 

1 - pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório e da formalização do 
contrato, nos termos do art. 59, III da LC n. 160/12 c/c art. 120, I e II da RN n. 
076/13; 
2 - pela aplicação de multa a gestora por infração a norma legal, nos termos do art. 
42, IX da LC n. 160/12; ( ... ) 

É o Relatório. 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
GAB. CONS. FLÁVIO ESGAIB KAYATT 

DECISÃO 

Com pulsando os presentes autos, verifico haver insurgência da 1 a ICE e do 
membro do MPC com relação à prestação de contas sob exame, em razão do objeto 
da contratação, realizada pela Câmara Municipal de Bonito, afigurar-se como tercei 
rização de serviços que visam a atividade fim da Administração, expressamente ve 
dada pela Constituição Federal, sendo necessário a realização de concurso público 
na hipótese de insuficiência de pessoal. 

Diferentemente do apontado pelas equipes de apoio, entendo que os ele 
mentos dos autos oferecem condições para se declarar a regularidade do procedi 
mento licitatório, assim como da formalização contratual, conforme passo a expor. 

A análise da regularidade das licitações e contratos que tem por objeto a 
prestação de assessoria e consultoria, a meu ver, não pode deixar de considerar os 
obstáculos e dificuldade reais enfrentados pelo gestor do órgão, em conformidade 
com o que dispõe o art. 22, caput e §1°, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (Decreto-lei n° 4.657/42), abaixo transcrito: 

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públi 
cas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 
( ... ) 
§1° Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias 
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (in 
cluído pela Lei nO 13.655/2018) 

É notório que grande parte dos Municípios do Estado encontra dificuldades 
para garantir (tanto em número quanto em qualidade técnica) um quadro de servido 
res adequado ao funcionamento do órgão, normalmente deficitário em número e de 
ficiente na qualificação necessária ao desempenho de atividades específicas dife 
rentes daquelas ordinariamente desenvolvidas. Em virtude disso, a contratação de 
serviços de assessoria e consultoria se apresenta muitas vezes como medida ne 
cessária para que os municípios e demais órgãos desenvolvam todas as atividades 
necessárias a atender às necessidades dos munícipes. 

Este Tribunal tem demonstrado estar atento a essas peculiaridades, consi 
derando regular esse tipo contratação, conforme se verifica nos seguintes julgados: 

" Embora reconheça a controvérsia do tema, e, embora seja indiscutível que as 
atividades estatais devam ser desempenhadas por servidores dos quadros, a 
realidade nos mostra que algumas unidades jurisdicionadas, sobretudo as locali 
zadas em municípios menos desenvolvidos, não conseguem transformar essa 
regra em realidade, por motivos que vão desde a falta de estrutura física, até a 
inexistência de mão de obra adequada para realizar os serviços - mesmo aque 
les corriqueiros e ordinários da Administração. Como consequência, deparamo- 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
GAB. CONS. FLÁVIO ESGAIB KAYATT 

nos com municípios despidos de corpo técnico ou com este em incipiente fase 
de formação, dependente de fomento intelectual e aparelhamento adequado. 
Para essas hipóteses, a contratação de empresas de consultoria e assessorias 
técnicas surge como uma alternativa para que a Administração evite a solução 
de continuidade e consiga prestar, com razoável qualidade, os serviços à popu 
lação. Assim, conquanto a regra seja a de que os serviços técnicos na área jurí 
dica e contábil devam ser prestados pelos servidores dos quadros próprios do 
órgão, é admitida, em situações excepcionais, e mediante análise circunstancia 
da de cada caso, a terceirização desses serviços por meio da contratação de 
escritórios especializados, desde que devidamente motivada e comprovada a 
sua necessidade".(Acórdão AC02 - 3660/2017. Processo TC/7281/2013. Relato 
ria: Cons. Marisa Joaquina Monteiro Serrano) 

"É necessário que se analise cada caso em sua individualidade, sob pena de in 
viabilizar o próprio funcionamento do ente administrativo, pois é sabido que 
grande parte das unidades jurisdicionadas não dispõe de estrutura física, tecno 
lógica e profissional para desempenhar as atividades que Ihes são inerentes. Até 
mesmo aqueles órgãos que possuem o quadro de pessoal completo enfrentam 
dificuldades para o exercício de determinados trabalhos, seja por inaptidão pro 
fissional ou pela falta de conhecimento de assuntos específicos. 
Nesses casos, a contratação de serviços especializados em consultorias e as 
sessorias surge como uma solução para que a administração desenvolva de 
forma satisfatória os seus trabalhos, desde que precedida de procedimento Iicita 
tório que assegure a ampla competitividade e a igualdade de condi 
ções".(Acórdão AC02 - 664/2016. TC/4781/2013. Relatoria: Cons. Iran Coelho 
das Neves) 

A documentação acostada aos autos, com destaque para a SOlicitação de 
Orçamentos de fls. 11-19, é esclarecedora no sentido de demonstrar a real necessi 
dade do município no que concerne à prestação de serviços de assessoria contábil 
frente às atividades paralelas que são desempenhadas pela Câmara Municipal de 
Bonito, justificando os preços que foram praticados em razão da especialidade da 
contabilidade público/administrativa. 

Nesse sentido, considerando a plausibilidade do objeto que foi licitado - con 
tratação de assessoria contábil, verifico que a formalização do Contrato Administrati 
vo nO 1/2017 também atendeu os preceitos fundamentais da Lei (federal) 8.666/93, 
não havendo qualquer irregularidade a ser apontada. 

Diante do exposto, decido nos termos de declarar, com fundamento na 
regra do art. 59, I, da Lei Complementar (estadual) n. 160, de 2 de janeiro de 2012, a 
regularidade: 

I • do procedimento licitatório da Tomada de Preços n° 1/2017, realizado 
pela Câmara Municipal de Bonito; 

11 • da formalização do Contrato Administrativo n° 1/2017, celebrado entre 
a Câmara Municipal de Bonito e a empresa Exata Contabilidade S/C Ltda. - ME; 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
GAB. CONS. FLÁVIO ESGAIB KAYATT 

111 - intimar o resultado deste julgamento aos interessados, na forma consig 
nada no art. 55 da Lei Complementar (Estadual) n. 160, de 2012, e no art. 99 do Re 
gimento Interno (Resolução n. 98, de 2018). 

É como decido. 

Campo Grande/MS, 25 de junho de 2020. 

Conselheiro FLÁVIO KA Y ATT 
Relator 

JLRS 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

SENHOR CONTROLADOR, 

Encaminho este processo administrativo para análise e emissão de parecer desta 
Controladoria quanto à viabilidade de contratação direta por Inexigibilidade de Licitação da 
Empresa J P M COONSULTORIA CONT ÁBIL L TDA. 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 

CassilândialMS, O 1 de Fevereiro de 2022 

~.~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

jj6 
Câmara Municipal de Cassilândia - MS • rf 

Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-133~ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Ao Presidente da Câmara Municipal de Cassilândia - MS, Sr. Divino 

José da Silva. 

Senhor presidente, 

A unidade de controle interno da Câmara Municipal de 

Cassilândia - MS, por intermédio do servidor efetivo Tiago Ferreira 

dos Santos, controlador interno, no uso de suas atribuições legais 

previstas na Lei Complementar Municipal nO 181/2015, vem mui 

respeitosamente, apresentar PARECER FAVORÁVEL em relação a 

Inexigibilidade de Licitação n° 001/2022, Processo Administrativo n° 

001/2022, tendo em vista o fiel cumprimento de todos os critérios 

previstos na lei nO 8.666/93 e Resolução n° 88/2018 do TCE/MS. 

Coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer 

outras dúvidas. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de 

elevada estima e consideração. 

Cassilândia - MS, 01 de Fevereiro de 2022. 

Câmara Municipal de Cassilàndia - Mato Grosso do Sul. j ~; 
Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67) 3596-133~ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

AO SENHOR, DIVINO JOSÉ DA SILVA, VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATOO GROSSO DO SUL. 

ASSUNTO: RA TIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N° 00112022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00112022 

Conforme determinação contida no Art, 26 da Lei Federal n" 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, e, após o processo tramitar pelos Setores Competentes, para as devidas 
providências, encaminhamos, para sua assinatura, a Ratificação da Inexigibilidade para a 
contratação direta mediante Inexigibilidade de Licitação da J P M CONSUL TORIA 
CONT ÁBIL LTDA - EPP. 

Sendo o que apresenta para o momento, 

Atenciosamente, 

Cassilândia/MS, 01 de fevereiro de 2022. 

~~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00112022, INEXIGIBILIDADE N° 00112022. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o n? 03.334.191/0001-26, 
com sede administrativa localizada na Rua Amin José, 356, Centro, Cassilândia-MS, neste ato 
representada pelo Vereador Presidente Divino José da Silva, procedeu a abertura de 
procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação para contratação de serviços 
técnicos e especializados na área contábil junto com a empresa J P M CONSUL TORIA 
CONT ÁBIL L TDA - EPP. 

Desta forma, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no 
"caput" do Artigo 25, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, para a 
Contratação Direta mediante Inexigibilidade de Licitação, conforme a seguir: 

CONTRATADA: J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EPP. 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em Contabilidade e 
Finanças Públicas, compras, licitações e contratos, serviços estes a serem executados 
conforme detalhamento no Termo de Referência. 

VALOR: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), com pagamento mensal de R$ 8.000,00 
(oito mil reais). 

Cassilândia-MS, 01 de fevereiro de 2022. 

R - PRESIDENTE 

jJ;J 
Câmara Municipal de Cassilândia - MS fi 

Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331)\ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

CONTRATO N° 001/2022 

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE FAZEM ENTRE SI, O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS - CÂMARA 
MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL E A EMPRESA, J P M CONSULTORIA 
CONTÁBIL LTDA - EPP." 

Pela presente CONTRATAÇÃO PÚBLICA, que entre si fazem de um lado, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, devidamente inscrita no CNPJIMF, sob o n° 03.334.191/0001-26, com sede 
administrativa localizada na Rua Amin José, 356, Centro, Cassilândia-MS, neste ato 
representada pelo seu Vereador Presidente, o Senhor, DIVINO JOSÉ DA SILVA , 
brasileiro, casado, agente político municipal, residente e domiciliado na Rua Francelino 
Tomaz Morcira, n° 315, Jardim Minas Gerais, aqui denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, e a empresa, J P M CONSUL TORIA CONT ÁBIL L TDA - ME, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJIMF, sob o n° 07.310.267/0001-24, 
cstabclccida na Rua João Pessoa, n° 474, Centro, na cidade de Coxim-MS, neste ato 
representada pelo seu proprietário, o Senhor, JOÃO PAES MONTEIRO DA SILVA, 
brasileiro, técnico em contabilidade, separado judicialmente, portador da Cédula de 
Identidade RG n° I 34.753-SSPIMS, e inscrito no CPF/MF sob o n° 256.723.391-15. residente 
e domiciliado à Rua Barão do Rio Branco, n° 71, Centro, na cidade de Coxim-MS, doravante 
denominada, CONTRATADA, celebram entre si o presente CONTRATO, mediante as 
cláusulas e condições a seguir 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO é firmado em decorrência da 
Ratificação do Vereador Presidente da Câmara Municipal, exarada em despacho constante no 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001l2022, na modalidade de INEXIGlBILlDADE N° 
00112022, nos termos do art. 25, inciso Il, da Lei de Licitações n° 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores c/c Lei Federal n? 10.039/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O objeto deste instrumento contratual é a para a prestação de serviços técnicos de 
consultoria e assessoria em Contabilidade e Finanças Públicas, compras, licitações e 
contratos, serviços estes a serem executados conforme detalhamento no Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁ VEIS: 
2.1. São partes integrantes deste CONTRATO, os documentos a seguir discriminados, 
cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 
transcrição ou anexação: 
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2.1.1. Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA e 
demais elementos integrantes do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

2.1.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, 
em complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensão, e desta forma, 
regerem a execução adequada do CONTRATO ora celebrado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
3.1. O objeto deste CONTRATO será executado sob a forma de execução indireta em 
regime de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO: 
4.1. A fiscalização será exercida por funcionário designado por ato. 

4.2. A CONTRATANTE fiscalizará o fornecimento do objeto deste CONTRA TO, e 
verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de 
corresponderem ao desejado ou especificado. 

4.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto do CONTRATO. 

4.4. A ausência de comunicação por parte da CONTRA T ANTE, referente a 
irregularidades, ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas 
para a execução do objeto do CONTRATO. 

4.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e 
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
5.1. As atividades a serem desenvolvidas voltadas à consultoria e assessoria em serviços, 
pois tem como pressuposto o conceito de melhoria contínua, isto é, a capacidade de realizar 
da melhor forma possível as atividades inerentes aos órgãos municipais, implementando 
soluções e visando melhorar os resultados apresentados. 

54.1.1. Apoio técnico na elaboração e discussão da proposta orçamentária anual da 
Câmara Municipal, frente aos limites legais e constitucionais de repasses e despesas; 

5.1.2. Orientação técnica no acompanhamento, conferência e análise dos 
balancetes mensais emitidos pela Contabilidade, destacando-se a execução 
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orçamentária, a conciliação bancária, as mutações patrimoniais e a execução das 
receitas e despesas extra orçamentárias; 

5.1.3. Orientação técnica no encerramento contábil anual e na elaboração dos 
balanços e demonstrativos legais; 

5.1.4. Orientação técnica na formalização c encaminhamento da prestação de 
contas anual, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar n" 101/2000 
e instruções nonnativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; 
5.1.5. Orientação técnica na elaboração e na análise dos relatórios e 
demonstrativos fiscais e legais periódicos, e orientação para os devidos 
encaminhamentos, quando for o caso (ao Poder Executivo, Tribunal de Contas, etc.); 

5.1.6. Treinamento de servidor da CONTRATANTE encarregado de realizar os 
lançamentos contábeis e da movimentação financeira, visando à realização das 
tarefas necessárias ao bom funcionamento dos serviços de Contabilidade e 
Tesouraria; 

5.1.7. Atendimento de consultas da contratante, em regime de plantão diário, via 
telefone, internet, skype ou whatsapp sobre as questões objeto do contrato, 
principalmente aquelas de natureza orçamentária, financeira e contábil; 

5.1.8. Orientação quanto à aplicação de todas as instruções, resoluções e 
deliberações do TCE!MS que sejam aplicáveis à CONTRATANTE, sejam da área 
financeira, contábil ou administrativa; 

5.1.9. Orientações técnicas periódicas em função da edição de novas leis e normas 
referentes à área de finanças públicas, inclusive de instruções nonnativas do 
TCE/MS; 

5.1.10. Orientação a resposta a noti ficações e para elaboração de recursos 
administrativos. 

5.1.11. Emissão de pareceres técnicos de natureza contábil e orçamentária quando 
necessário; 

5.1.12. Orientações na área de Compras, Licitações e Contratos, abrangendo: 
Análise das solicitações (alienação, compras, serviços ou obra), aplicação das normas 
sobre procedimento nas pesquisas de preços; e enquadramento dos pedidos de 
compras, serviços ou obras nas modalidades de licitação (convite, tomada de preços, 
concorrência, pregão - presencial Oll eletrônico e leilão), dispensa e inexigibilidade. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
6.1. Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados preponderantemente na 
sede da empresa contratada, de onde será prestado todo o atendimento a consultas dos agentes 
da CONTRATANTE (Funcionários, Vereadores e Presidente), consultas estas que poderão 
ser feitas via telefone ou via internet (e-rnail, chat, whatsapp, etc.). 

6.2. A CONTRATADA, deverá com periodicidade de 02 (duas) vezes por mês ou quando 
solicitado, prestar os serviços na sede da CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATADA deverá manter pelo menos um profissional capacitado em sua 
sede ou disponível para atendimento telefônico, no horário de 08hOO às 18hOO horas, nos dias 
úteis. Tal profissional ficará assim disponível para atendimento de consultas do Presidente e 
demais funcionários da CÂMARA MUNICIPAL. 

6.4. Prestação de serviços presenciais: 

6.4.1. A contratação inclui a realização de VIsitas técnicas à sede da 
CONTRATANTE e o acompanhamento "in locco" de todos os procedimentos 
licitatórios deflagrados; 

6.4.2. A CONTRATADA deverá enviar pessoal especializado, às suas próprias 
custas (sem reembolso) para fins de promover o treinamento inicial, o qual deverá 
ser realizado no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato. 

6.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, obrigatoriamente, no mínimo 02 
(dois) técnicos responsáveis e qualificados para atendimento na área financeira e 
contábil, e na área de licitações e contratos. 

6.5. A abordagem dos consultores deve ir além do aspecto técnico, possuindo uma visão 
de gcrenciamento do processo de trabalho, auxiliando na gestão de equipes, recursos e rotinas 
da área atendida, com enfoque na visão do todo, contribuindo para o planejamento e ações 
integradas. 

6.6. Reuniões de trabalho deverão ser realizadas na sede da CONTRATANTE, 
periodicamente, com a participação das equipes envolvidas, na forma de debates de questões 
relevantes para a administração. 

6.7. Deverá abranger todos os gestores e técnicos de todos os diretamente envolvidos 
com finanças, contabilidade, licitações e contratos. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e dos termos do Processo 
Licitatório, constituem obrigações da Câmara. 

7.1.1. Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo CONTRATO; 

7.1.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos fiscais/sociais antes 
do pagamento; 

7.1.3. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para 
que os serviços sejam executados na forma estabelecida neste CONTRATO; 

7.1.4. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço; 

7.1.5. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a 
execução dos serviços, providenciando as necessárias medidas para regularização de 
quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do CONTRATO; 

7.1.6. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no presente CONTRA TO; 

7.1.7. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que 
possa desempenhar normalmente este CONTRA TO; 

7.1.8. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste 
CONTRATO, que sejam solicitadas pelos proprietários ou empregados da 
CONTRA TADA; 

7.1.9. Rejeitar a execução da execução do objeto pactuado, por terceiros sem 
autorização; 

7.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

7.1.11. Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir 
durante a sua execução, para fins de ajustes ou sua suspensão. 

7.1.12. Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA, devidamente 
credenciados, nas dependências da CONTRATANTE, para fins de execução dos 
serviços. 
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7.1.13. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade manifestada na 
execução dos serviços e interromper imediatamente o mesmo, se for o caso. 

7.1.14. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariarnente, 
no que couber, as disposições da Lei na 8.078 de 11109/90 - Código de Defesa do 
Consumidor. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. Sem prejuízo das demais disposições do Contrato e dos termos do Processo 
Licitatório, constituem obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Fornecer o (s) profissional (ais) para a execução dos serviços com os 
requisitos exigidos; 

8.1.2. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços; 

8.1.3. Notificar o CONTRA T ANTE, por escrito, todas as ocorrências que 
porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades 
dos serviços contratados; 

8.1.4. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente, toda e qualquer irregularidade 
observada no decorrer da execução dos serviços; 

8.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a 
ocorrer em prejuízo do patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou 
omissão de seu funcionário, adotando-se, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, as providências necessárias, procedendo em qualquer caso, a devida reposição 
do bem ou ressarcimento does) prejuízo(s); 

8.1.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venha a ser vítima seu 
funcionário, quando em serviço, observando as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e 
demais exigências legais de acordo com as atividades exercidas; 

8.1.7. Atender, de forma imediata, as solicitações de substituição da mão de obra 
qualificada, quando comprovadamente entendida inadequada para a prestação dos 
serviços contratados; 

8.1.8. Orientar seu empregado, quanto ao sigilo profissional que deverá ser 
mantido com relação às informações que venha a ter acesso; 

8.1.9. Efetuar o serviço nos locais indicados pela CONTRATANTE; 
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8.1.10. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos 
encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos 
assumidos no contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restiruições 
ou reembolsos de qualque valor despendido com este pagamento. 

8.1.11. Estar ciente de que a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o 
serviço executado em desacordo com o explicitado no Termo de Referência. 

8.1.12. A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 
ação da fiscalização da CONTRATANTE, promovendo o fácil acesso aos serviços 
em execução e atendendo prontamente às observações, exigências, recomendações 
técnicas e administrativas por ela apresentadas. 

8.1.13. A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo 
ou em parte, decorrentes deste CONTRATO, sem prévia autorização da 
CONTRA TANTE. 

8.1.14. Caberá à CONTRATADA responder, em relação aos seus empregados, por 
todas as despesas decorrentes da execução do objeto. 

8.1.15. Comunicar à CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os 
motivos de ordem técnica que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos 
no CONTRATO. 

8.1.16. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei na 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do 
Consumidor. 

8.1.17. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se 
a saldá-Ios na época própria, vez que seus empregados não manterão vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

8.1.18. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da 
CONTRA T ANTE; 

8.1.19. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas a este CONTRATO, originariamente ou vinculados por prevenção, 
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8.1.20. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
deste CONTRATO. 

8.1.21. A CONTRA TADA se obriga a manter, durante a execução do 
CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de qualificação e habilitação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS: 
9.1. As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste CONTRATO, 
correrão à conta do seguinte Programa de Trabalho: 

o I - CÂMARA MUNICIPAL 
031 - AÇÃO LEGISLATIV A 
2002 - MANUTENÇÓES DAS A TlVIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO 
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

9.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGtNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 
10.1. O prazo de vigência deste CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observado a 
legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da 
legislação em vigor, conforme Lei Federal n" 8.666/93, com as alterações e atualizações da 
Lei Federal n° 8.883/94. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
11.1. O valor total para a presente contratação é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). 

11.2. O pagamento, decorrente da execução dos serviços, será efetuado mensalmente, 
mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica/Fatura acompanhada do relatório de 
execução dos serviços para conferência e ateste. 

11.3. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela CONTRATADA, 
de que se encontra regular com suas obrigações perante o 1nstituto Nacional de Seguridadc 
Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho, Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal. 

11.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
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11.5. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE, a seu 
critério, poderá devolvê-Ia, para as devidas correções, ou aceitá-Ia. 

11.6. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não 
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 

11.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadirnplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
CONTRATADA. 

11.8. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 

11.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela CONTRATADA de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade. 

11.10. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

11.11. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que esteja não decorre de ato ou fato 
atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice IPCA (lBGE) a título de compensação 
financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, 
multiplicado pelo número de dias de atraso pelo mês correspondente, repetindo-se a operação 
a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR: 
12.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da nota de empenho 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o 
disposto no art. 65, parágrafos 10 e 20 da Lei Federal n" 8.666/93. 

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 

12.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE: 
13.1. O preço do CONTRATO poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 
12 (doze) meses, contado a partir da data limite para apresentação da proposta. O índice de 
reajuste será o IPCA (lBGE). 

~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: 
14.1. Pela inexecução lotal ou parcial do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE, 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.1.1. Advertência; 

14.1.2. Multa de t 0% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

14.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 

14.1.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força 
maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

14.1.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA, ficará sujeita ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, 
no que couber, às demais penalidade referidas no Capitulo IV da Lei Federal n" 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
15.1. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO, enseja a sua rescisao pela 
CONTRATANTE, com as consequências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n° 
8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que alude o artigo 87 da mesma Lei; 

15.2. Constituem motivos para rescisão os previstos no artigo 78 da Lei Federal n° 8666/93 
e alterações posteriores. 

15.3. Nos termos do art. 79 da Lei Federal n" 8.666/93, a rescisão contratual poderá ser: 
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15.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja conveniência 
da CONTRATANTE; 

15.3.3. Judicial, nos termos da legislação; 

15.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos 
devidos pela execução deste CONTRATO até a data da rescisão; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO: 
16.1 A CONTRATADA deverá atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período contratual, 
conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos 
legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, 
direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de 
influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou 
direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO: 
17.1. A publicação do presente instrumento, em extrato, em imprensa oficial, ficará a 
cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA NOVAÇÃO: 
18.1. A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
CONTRA TO e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não 
importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou 
desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição da 
CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em 
relação a dispositivos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde já eleito 
pelos outorgados como domicílio, para que neles exercitem e cumpram todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente instrumento contratual. Em qualquer procedimento 
judicial que a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, derem causa, correrão por sua conta, 
além do principal, todos os custos e despesas oriundas desta medida e ainda os honorários 
advocaticios, mesmo em caso de purgação de mora. 

. d3;2J 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

E por estarem as partes contratantes de pleno acordo quanto ao que ficou exarado neste 
instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 
(duas) testemunhas. 

J P M CONSULTOR! NT ÁBIL LTDA - ME 
NTEIRO DA SILVA 

: 256.723.391-15 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

EXTRATO DO CONTRATO N° 00112022 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS E J P M CONSULTORIA 
CONTÁBIL LTDA - EPP. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS, COMPRAS, 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, SERVIÇOS ESTES A SEREM EXECUTADOS 
CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
01 - CÂMARA MUNICIPAL 
031 - AÇÃO LEGISLA TIV A 
2002 - MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO 
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

VALOR: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo o pagamento mensal de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) 

VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 01/02/2023 

LOCALIDATA: CASSILÂNDIAlMS, 01 DE FEVEREIRO DE 2022 

ASSINAM:DIVINO JOSÉ DA SILVA E JOÃO PAES MONTEIRO DA SILVA 

~3Y 
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CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

NOTA DE EMPENHO 
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo. 

01 - LEGISLATlVO 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

r-- Credor 
~ &.......dll rutllt:H..t:Iuur CPF ICNPJ Banco Agência Conta bancária 

Endereço Telefone 

~ P M CONSUL TORIA CONTABIL L TDA 07.310.267/0001-24 

R JOAO PESSOA 474, 79400000, CENTRO, COXIM-MS 

- Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho 

Global 20220022 24 
Data Autortzação de Compras TIpo de modalidade Número da icltação Processo 

01/02/2022 O O 
Local de Entrega Aplicação Documento 

Saldo anterior I Valor I Saldo atu31 

7.900,001 88.000,001 - 80.100,00 

D r--- otaçao 
Natureza de despesa Vinculo 

3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSUL TORIA 100 - RECURSOS ORDINáRIOS 
Sub elemento de despesa 
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSUL TORIA 

Classificação funcional 

I:;AMENTARIO 01.031.0046-2002-MANUTENÇAO DAS ATIV. DE APOIO LEGISLAT. 

Valores 
V.,,, do empenhe I 

88.000,00 

Histórico 
VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERViÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS, COMPRAS, LICITAÇOES E 
CONTRATOS, SERVISOS ESTES A SEREM EXECUTADOS CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE REFER~NCIA, CONF. CONTRATO 001/2022, COM V1G~NCIA 
ATÉ 01/ 2/2023. 

Líquido por extenso 
ITENT A E OITO MIL REAISj>"- 

j35 

J 
IMPRESSÃO: ELIZANGELA - 23/0212022 09:52:27 

1.1-M.P.S-11-03-2020. 

Pago 11 1 

CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILlOADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINIl>'TRATIVO N' OOI12021,INEXJGIUJUOADE N' 00112022. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul. 
Pessoa Jurldica de Direito Público. devidamente irucrita no CNPJIMF. sob o n' 
03.334.191/0001.26, com sede administrativa localizada M Rua Amin José. 356, Centro, 
Cassil6ndia·MS, neste ato representada pelo Vereador Presidente Divino José da Silva, 
procedeu a abenura de procedimento administrativo de incxigibilidade de licitaç40 para 
contratação de serviços técnicos e especializados no área contábil junto com a empresa J P M 
CONSUL TORIA CONT ÁBIL L TDA - EPP. 

Desta forma, RA TrFICO a Inexigibi lidade de licitaçêo, fundamentada no " •• put" 
do Artigo 25, d. Lei Feder •• 1 o' 8.666/93 e suas alterações posteriores, para a Contr:uação 
Direta mediante lnexigibilidade de Licitação. conforme a seguir: 

CONTRATADA: J P M CONSUI.TORIA CONTÁBIL LTDA EPP. 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em Contabilidade e 
finanças Públicas, compras, licitações e contratos, serviços estes • serem executados 
confonne detalhamento no Termo de Referência. 

VALOR: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). com pagamento mensal de RS 8.000.00 
(oito mil reais). 

camara MunICipal de CaSSllandia _ MS 
Rua Amm José. 356 - Centro - Cassílandia - MS - CEP 7954(}.()()() Fone (67)3596-1331 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

EXTRA TO DO CONTRA TO N· 00112022 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDlA-MS E J P M CONSULTORIA 
CONT ÁBIL LTDA - 1::1'1'. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E 
ASSESSORJA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚIlLICAS. COMI'RAS, 
LICITAÇÓES E CONTRATOS, SERViÇOS ESTES A SEREM EXECUTADOS 
CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE REFER~NCIA 

DOTAÇÃO ORÇAME.NTÁRJA 
01· CÂMARA MUNICIPAL 
031-AÇÃOLEGISLATIVA 
2002 - MANUTENÇÓES DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLA TlVO 
3.3.90.35 - SERViçoS DE CONSULTORIA 

VALOR: RS 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo o pagamento mensal de RS 8.000,00 
(oito mil reais) 

VIGtNCIA: O 110212022 A 0110212023. 

LOCAUDATA: CASSILÂNDlAlMS, 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 

ASSINAM: DIVINO JOSÉ DA SILVA E JOÃO PAES MONTEIRO DA SILVA. 

Câmara Munlclpel de C.lsillodia - MS 
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Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022 WNW.cassilandia.ms.gov.br 

1st a li o d e \1 a t (I (I r (I ~ v o ~ u I 

Câmara '\-Iuni('ipal de Cassilândi:t 

() Pre itl nte da ('limara \1unlcipül de 
('1I"il,india - \lS. no usu de 'lia' 
IItribuiçÔe-. Il'glm_. 

RISOt."[. 

.\11 I'· Nomear a Cuml"ào Permanente de ltciteçâu para !l ':'I."<:ICII' ,1.: 

~,)::2, c('mr<UJ por Ana "n~.:hca SIi\a de ,):I\Clru. lvunete Morerra vamargo e SUl na 

Apar"ud~ I eal dc l amargo. onde loHb a PI~""dclI(;lá da pnmeira deverão d 'IIberar .,.,hl" J) 

PHlr<"I;lS aprc~cnt:ul:l< nas ItCIt.lÇÕCS clctuadav peta Cãmura MUOIclpal nos termos do ,\11 <; 1 

"caput" da L':I 11.666 '/3 

Parugrafo l lmcn \, nomc~""I<!' de 'lU" !rui.! c-te arugo niil' ~<:I.l!lcIUIlII 

onu-, tu ••.• "CCIII.1 para ~ l àll"lnI Mumcipal. ewcto .I~ dCSp,.'~I' ue \la~l:m lluandll a '>Cf' IÇll d~ 

.\11 2·· "'li.: "lU entra em "gor na data de sua publicaçâo h!\ug:IJa, u' 

dI !>''''I;ü.:, em (UOIr;!n\) 

Ctl",a(!ii Mun,opal oe CasStlàndtil - MaiO G,O'iSO do Sul 

Rua Am,,., Jose n" 356 Centro CassM.no a - MS CI'P 1~:-4o.o<Xl Fone 1137, 359f3.1311 
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F.sIQ,lo de • Ut<J GrtlWl Sul 

C~ Municipal de Cas.il.ândia 

o PRESIDFNTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAr::.lLÀJl;o,,,-MS. 
00 tal) de \lU iItn~ ~'P's .. 

rt I·· lXs'i"1If (I scmOOr MAX 
UOtlGLAS ro~4.lI.)E FRrn AS. pura ser fi_ii/..adclr de lodo" O!I C'O~ ce'.d.ra.lo. pof ""y 
CAmara Muníclr-1. ronformc AI\. 67 da Lei 8.666. do: ~l t.kJ'''hó,j,e 199, 

An. 2". Este AI<> entra em vigor na data 
de:sua put-liCIIÇ!Io. r",~ as <Ílif'O~çóc$ em WI,lriIi ••• 

~ SAN10S". 20 de abnl dc2017. 
CiJ11arn MunictpAI OSWJ\l.DO JOSf 
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