
GAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

SOLICITAÇÃO OE MATERIAIS OU SERVIÇOS 

- . 
NR. REQUISIÇÃO: 932022 

DATA: 22/11/2022 2 · GAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

SOLICITANTE: ANA IVONETE ELIZANGELA E TIAGO 
OBSERVAÇÃO: 

ITEM 
COO. PRODUTO/ DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS/ 

QTDE FICHA NATUREZA UNIDADE VL. PREVISTO VL. TOTAL 
1 824 - CURSO DE C/\PACITAÇAO 

1,0000 20220024 339039 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 
TOTAL GERAL: R$ 0,00 

DESPACHO 

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 
/\RTIGO 24, INCISO 1, NO CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E INCISO li PARA OUTROS SERVIÇOS E DEMAIS AQUISIÇÕES. 

1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAi., CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL. 

2-A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA. 

3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A OOALOUm PAGAMENTO _j 
-1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

-Usuário impressão: ANA 
1.15 • I.V.R.J. -19/05/2017 08/12/2022 08.38.41 
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• Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022 

ASSUNTO: 
SOLICITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. JUSTIFICATIVA. ABERTURA 
DE PROCESSO LICITATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 

1 - DA SOLICITAÇÃO 

Servimo-nos da presente para solicitar a V. Senhoria, autorização para abertura de 
processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação para a contratação direta da 
empresa DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME, 
referente a inscrição dos servidores ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS SILVA, 
IVONETE MOREIRA CAMARGO, ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA E TIAGO FERREIRA DOS SANTOS no curso sobre CONTRA TOS 
ADMINISTRATIVOS - novas regras. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A participação dos servidores no referido curso é de suma importância para a 
Administração, tendo em vista a obrigatoriedade de atualização sobre a nova lei de 
licitações, no que tange à formalização dos contratos administrativos. 

O curso faz uma análise completa das novas regras dos Contratos Administrativos, com 
informações técnicas relacionadas às contratações públicas. 

O curso tem o objetivo específico de capacitar os servidores responsáveis pela atividade 
de contratação pública. 

Desta forma, os servidores necessitam de capacitação para fins de aperfeiçoamento e 
atualização. 

3 JUSTIFICATIVA DA 
À ESCOLHA DA CONTRATADA 

INEXIGIBILIDADE E QUANTO 

A lei 8.666/93 abrange que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial para( ... ) II - a contratação de serviços técnicos enumerados no 

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 

art. 13 e 25 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 

O artigo 13 da mesma lei, possibilita a contratação referente ao "VI - treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal". 

ln casu, trata-se de curso com ênfase na formalização dos contratos na Administração 
Pública. 

O curso será ministrado pela empresa DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E 
TREINAMENTO LTDA - ME, conforme documentação e certidões anexas. 

Inclusive, o curso se trata de uma continuação do curso ministrado pela mesma empresa 
nos dias 22 e 23 de junho em Campo-Grande, ocasião em que os mesmos servidores 
participaram do simpósio. 

5 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor de cada inscrição é de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) por servidor. 

Totalizando R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais). 

O pagamento será realizado em parcela única, mediante apresentação de nota fiscal, por 
meio de transferência bancária em conta a ser indicada pelo prestador do serviço. 

O curso será ministrado na Cidade de Campo Grande/MS nos dias 15 e 16 de dezembro 
de 2022, conforme conteúdo e programação anexa. 

6 -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Artigos 25, II e 13, VI, da Lei 8.666/93. 

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
( ... ) II - 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. 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: ( ... ) VI - treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal; 

7 - OBJETO (TERMO DE REFERÊNCIA) 

Inscrição dos servidores ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS SILVA, IVONETE 
MOREIRA CAMARGO, ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 

Fone (67)3596-1331 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

E TIAGO FERREIRA DOS SANTOS, no curso sobre Contratos Administrativos - novas regras. 

O curso fará uma análise completa das novas regras dos Contratos Administrativos, com 
informações técnicas relacionadas às contratações públicas. Tem como objetivo 
específico de capacitar os servidores responsáveis pela atividade de contratação pública. 

O valor de cada inscrição a ser paga é de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) por 
servidor. 

Totalizando o pagamento de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) à 
empresa DO MINI O LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ nº 23.870.699/0001-46. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Cassilândia, 22 de novembro de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 

Fone (67)3596-1331 
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CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS - novas regras 
• Campo Grande - MS - 

1) INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA 

A Domínio Legis Assessoria e Treinamento Ltda - ME consiste em uma empresa enquadrada no 
Simples Nacional, do tipo sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Iguaçu, nº 1371, 
sala 14, bloco 2, Curitiba, Paraná, CEP 80.250-190, inscrita no CNPJ sob o nº 23.870.699/0001- 
46. Desde 2015, o objeto social da empresa compreende: treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
específica; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - 
serviços de apoio administrativo para terceiros; serviços de organização e promoção de congressos 
e convenções; serviços combinados de escritório e apoio administrativo e edição de livros. 

2) CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO TREINAMENTO 

A etapa da execução do contrato administrativo é uma das mais importantes, pois carrega em si o 
objetivo de obter o resultado almejado pela administração pública. Por esta razão, a execução do 
contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por agentes designados e preparados. No entanto, 
muitos órgãos apresentam carências estruturais e de apoio técnico que atrapalham o correto e 
regular acompanhamento dos contratos. 

A falta de setores específicos para atuar na gestão de contratos, o quantitativo elevado de contratos 
celebrados, a falta de elaboração de manual de fiscalização contratual {para melhor orientar a 
atuação dos fiscais e gestores) e o número reduzido de servidores do Orgão para atuarem na 
Gestão e Fiscalização, associada, normalmente, à falta de realização de ação de capacitação - são 
situações que dificultam a plena atuação da Administração, trazendo-lhe riscos, falhas e imputação 
de responsabilidades para os seus agentes. 

Muitas das situações enfrentadas pelos servidores e empregados públicos dizem respeito às 
responsabilidades solidária e subsidiária, ocasionadas pelo descumprimento das obrigações 
previdenciárias e trabalhistas pelas empresas contratadas. Dentre as principais reclamações 
trabalhistas ajuizadas pelos empregados junto ao Poder Judiciário, estão a falta de pagamento de 
férias; décimo terceiro salário; salários, e auxílios transporte e alimentação, o que acarretará 
imputação de responsabilidade subsidiária pelo débito trabalhista à Administração, caso seja 
evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações, 
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora 
de serviço como empregadora. 

A chave para enfrentar todas essas dificuldades e realizar uma gestão e fiscalização contratual com 
assertividade e maior segurança nas decisões está concentrado nestes dois pilares: conhecimento 
e capacitação dos agentes públicos envolvidos. 
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Por isso desenvolvemos este treinamento sobre as novas regras dos Contratos Administrativos, em 
formato presencial, para aperfeiçoar seus alunos em uma visão ampla e sistêmica sobre as 
responsabilidades, habilidades e técnicas exigidas para o importante trabalho da Gestão e 
Fiscalização Contratual, bem como capacitá-los, instruí-los e habilitá-los para o desempenho dessas 
funções através de um conhecimento atualizado e muito mais seguro. 

Serão 12 (doze) horas de efetivo treinamento com um dos maiores especialistas no assunto no Brasil. 

3) OBJETIVOS DA AÇÃO DE TREINAMENTO 

Objetivos gerais: - Promover uma análise completa das novas regras dos Contratos Administrativos, 
abordando as informações técnicas relacionadas às contratações públicas. 
Objetivos específicos: - Capacitar e qualificar os servidores responsáveis pelas atividades de 
contratação púbica, com uma compreensão sistêmica sobre a atuação dos Fiscais e Gestores de 
contratos, conhecendo a legislação aplicável, distinguindo suas atribuições e responsabilidades 
para a mais fiel execução contratual, tendo em mente os melhores resultados almejados pelas suas 
Instituições.- Oferecer conhecimentos que garantam a segurança nos procedimentos rotineiros; - 
Aperfeiçoar a qualidade dos trabalhos face às constantes fiscalizações dos Órgãos de Controle 
Interno e Externos; - Esclarecer dúvidas decorrentes de casos concretos. 

4) PÚBLICO ALVO 

Profissionais das áreas de contratação pública, contadores, administradores, advogados, gestores, 
assessorias e consultorias jurídicas, profissionais da área de tecnologia da informação, estudantes 
e demais interessados no tema. 

5) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

TEMA: CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS: novas regras 

1. FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 
1.1. Conteúdo 
1.2. Cláusula de remuneração variável. 
1.3. Convocação para assinatura do contrato 
1.4. Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento 
1.5. A forma do contrato 
1.6. Publicidade do contrato. 
2. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS EM CONTRATAÇÕES DE PROJETOS OU DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. 
3. GARANTIAS 
4. DURAÇÃO DOS CONTRATOS 
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5. REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
6. EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 
6.1. Cautelas relativas ao adimplemento das obrigações trabalhistas nos contratos de 
prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão-de-obra. 
7. PAGAMENTOS 
7.1. Ordem cronológica de pagamentos. 
8. FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 
9. ALTERAÇÕES DO CONTRA TO 
10.RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
11. EXTINÇÃO DO CONTRATO 
12.NULIDADE DOS CONTRATOS 
13.IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RECURSOS. 
14.INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. . 
15.MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
16.CONTROLE INTERNO E EXTERNO DAS CONTRATAÇÕES 

IMPORTANTE: O conteúdo programático poderá sofrer alterações para adequação às futuras mudanças na Lei. 

6) DATA - CARGA HORÁRIA - LOCAL 

Data: 15 e 16.12 de 2022 
Carga horária total: 12 horas 
Horário: 1° dia: 08:00 às 17:00 - 2° dia: 08:00 às 12:00 

7) MINI CURRÍCULO DO INSTRUTOR 

Instrutor: Kunibert Kolb Neto 
Atua como Procurador na área de licitações e contratos administrativos desde 1998. Ex-Procurador 
dos Estados de Sergipe e Pernambuco e da Fazenda Nacional. Procurador do Estado do Paraná 
desde maio/2009, atua na Procuradoria Consultiva junto à Governadoria. Atuou anteriormente em 
diversos setores da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, destacando: Coordenadoria do 
Interior, Coordenadoria de Documentação Institucional e Tecnologia da Informação, Coordenadoria 
de Estudos Jurídicos, Assessoria Técnica do Gabinete do Procurador-Geral do Estado, Procuradoria 
Administrativa, Núcleos jurídicos da Administração junto às Secretarias da Educação, Justiça e 
Administração, Procuradoria de Ações Coletivas, Atuação especial junto ao Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR e Procuradoria Consultiva de Aquisições e Serviços. 

8) MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES 

Apostila, coffee breaks e certificado. 
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9) METODOLOGIA DE TRABALHO 

Utilizando uma abordagem construtivista, visa alcançar o conhecimento proposto a partir da 
experiência profissional dos docentes e das necessidades dos discentes e objetivos da contratante. 

O desenvolvimento das atividades se darão por meio de explanação oral, troca de experiências com 
enfoque nos contratos administrativos, estudo de caso e demonstração dirigida. 

10) INVESTIMENTO 

1° lote: Para inscrições até 22.11.2022 
1 a 2 participantes: R$ 690,00 cada 
3 a 4 participantes: R$ 660,00 cada 
Acima de 4 participantes: R$ 630,00 cada 
2° lote: Para inscrições após 15.11.2022 
1 a 2 participantes: R$ 790,00 cada 
3 a 4 participantes: R$ 760,00 cada 
Acima de 4 participantes: R$ 730,00 cada 

OBSERVAÇÕES 

1: 10% de desconto para ex-alunos, para pagamento até 15.11.2022. 
2: As inscrições serão confirmadas mediante pagamento ou envio de nota de empenho assinada. 
3. Incluso: apostila impressa, cofffe breaks e certificado de conclusão. 

11) PROGRAMAÇÃO 

1° dia 
08:00 - Credenciamento 
08:15 - Início do curso 
09:30 - Intervalo para café (incluso no valor do curso) 
1 O: 15 - Retorno do intervalo para café 
12:00-Almoço 
13:00 - Retorno do almoço 
15:30 - Intervalo para café (incluso no valor do curso) 
15:45 - Retorno do intervalo para café 
17:00- Término 
2° dia 
08:00 - Credenciamento 
08:15- Início do curso 
09:30 - Intervalo para café (incluso no valor do curso) 
10: 15 - Retorno do intervalo para café 
12:00 - Término 
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12) DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO 

Razão social: Domínio Legis Assessoria e Treinamento Lida - ME 
CNPJ: 23.870.699/0001-46 
Endereço: Avenida Iguaçu, 1371, conj. 14, Curitiba - PR, Cep 80.250-190. 

Dados bancários: 
Banco 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento 
Agência: 0001 
C/C: 51.559.329-8 
CNPJ: 23.870.699/0001-46 
Pix: 41999796822 
Em nome de Domínio Legis Assessoria e Treinamento Lida- ME 

Nome do responsável: Viviane 
Contatos: 
Fone: 41-3538-3073 
WhatsApp: 41-99979-6822 
E-mail: contato@dominioleqis.com.br 
Site: www.dominioleqis.com.br 

-~ \t' )) 
-~--\~ ---- f 

Vivian Corrêaj 
? 
' 

23.870.699/0001-46 

DOMNIO LEGIS ASSESSORV. E TRElt.lAMENT O L TDA -ME 

~~e,iiíla Iguaçu, 1371,!.al a 1A, Cufltíba - i>ll, e.;~ 80.25-0-1 <JO. 



INSCRIÇÕES: Abaixo enviamos a ficha de inscrição. Não precisa imprimir, basta preencher e encaminhar para 

contato@dominiolegis.com.br. -----~---~- --~~---------- ~ 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
~l{iJílfflll,tlffl!tft'lt~ffllli,ua.,.11t11~~ 

Nome do participante ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
CPF 042.271.761-40 
Telefone (fixo e celular) {67) 98210-0609 
E-mail aasroliveira@gmail.com 

Nome da empresa (para nota Câmara Municipal de Cassilândia 
fiscal) 
CNPJ 03.334.191-0001/16 
Endereço Rua Amim José, 356 
Bairro Centro 
Cidade Cassilândia 
CEP 79.540-0000 
Telefone (fixo e celular) (67) 3596-1331 
E-mail do responsável pelo setor licitacao.cmcassilandia@gmail.com 
o participante é portador de ( ) Sim (X) Não 
alguma necessidade especial? Qual: 
CONDIÇÕES GERAIS 

- A Domínio Legis se reserva no direito de prorrogar ou cancelar o evento, em razão de quórum mínimo necessári, 
para o adequado desenvolvimento do curso. Nesse caso, os participantes serão informados com antecedência. 
- Caso o quórum mínimo não seja alcançado o evento poderá ser cancelado e, neste caso, o inscrito terá ressarcid, 
o valor correspondente a 100% do valor investido. 

- Por iniciativa do inscrito, o cancelamento deverá ser solicitado até 96 horas de antecedência do início do curse 
através do e-mail contato@dominiolegis.com.br. Após este prazo não haverá devolução do valor investido. É possivs 
a substituição do participante. 

- Havendo desistência ou cancelamento do evento ou por iniciativa do participante ou da organizadora ou po 
qualquer outro motivo de força maior, a devolução do valor investido dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contar da data da desistência ou cancelamento. 

- Para manter a qualidade do evento, a Domínio Legis se reserva no direito de alterar o conteúdo programático, ben 
como, de substitui_r o palestrante. 

- Para dirimir eventuais conflitos surgidos, as partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba - PR, e excluem qualque 
outro, por mais privilegiado que seja. 

{ ) Concordo com os termos acima descritos e ao preencher os dados desta ficha de inscrição, confirmo a vontad- 
da instituição que represento/controlo em contratar os serviços da empresa Domínio Legis. Da mesma forma 
aceito os termos da LGPD. 

Maiores informações: 

~ 
WhatsApp: ( 41) 99979-6822 

Fone: ( 41) 3538-6822 Domínio Legis 
E-mail: contato@dominioleqis.com.br Assessoric, e Trcinamcnlo 

Site: www.dominiolegis.com.br 



INSCRIÇÕES: Abaixo enviamos a ficha de inscrição. Não precisa imprimir, basta preencher e encaminhar para 
contato@dominiolegis.com.br. ~--------~~-~----~- -~---- U 
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Nome do participante 
IVONETE MOREIRA (AMARGO 

CPF 
421.882. 701-00 

Telefone (fixo e celular) (67) 99931-1031 
E-mail 

ivonete camargo@hotmail.çom 

1 Nome da empresa (para nota Câmara Municipal de Cassilândia fiscal) 
CNPJ 

03.334.191-0001/16 
Endereço 

Rua Amim José, 356 
Bairro Centro 
Cidade Cassilândia 
CEP 79.540-0000 
Telefone (fixo e celular) (67) 3596-1331 
E-mail do responsável pelo setor licitacao.cmcassilandia@gmail.com o participante é portador de ( ) Sim ( X ) Não 
alguma necessidade especial? Qual: 
CONDIÇÕES GERAIS 

- A Domínio Legis se reserva no direito de prorrogar ou cancelar o evento, em razão de quórum mínimo necessári, 
para o adequado desenvolvimento do curso. Nesse caso, os participantes serão informados com antecedência. 
- Caso o quórum mínimo não seja alcançado o evento poderá ser cancelado e, neste caso, o inscrito terá ressarcid, 
o valor correspondente a 100% do valor investido. 

- Por iniciativa do inscrito, o cancelamento deverá ser solicitado até 96 horas de antecedência do início do curse 
através do e-mail contato@dominiolegis.com.br. Após este prazo não haverá devolução do valor investido. É possfvs 
a substituição do participante. 

- Havendo desistência ou cancelamento do evento ou por iniciativa do participante ou da organizadora ou po 
qualquer outro motivo de força maior, a devolução do valor investido dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contar da data da desistência ou cancelamento. 

- Para manter a qualidade do evento, a Domínio Legis se reserva no direito de alterar o conteúdo programático, ben 
como, de substituir o palestrante. 

- Para dirimir eventuais conflitos surgidos, as partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba - PR, e excluem qualque 
outro, por mais privilegiado que seja. 

( ) Concordo com os termos acima descritos e ao preencher os dados desta ficha de inscrição, confirmo a vontad 
da instituição que represento/controlo em contratar os serviços da empresa Domínio Legis. Da mesma forma 
aceito os termos da LGPD. 

Maiores informações: 

~ 
WhatsApp: (41) 99979-6822 
Fone: (41) 3538-6822 Domínio Leqis 
E-mail: contato@dominiolegis.com. br Assessoria e Trc,namenlo 

Site: www.dominiolegis.com.br 



INSCRIÇÕES: Abaixo enviamos a ficha de inscrição. Não precisa imprimir, basta preencher e encaminhar para 
contato@dominiolegis.com.br. 
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Nome do participante ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS SILVA 
CPF 950.535.301-49 
Telefone (fixo e celular} (67} 98448-4825 
E-mail elizz.dias@hotmail.com 

Nome da empresa (para nota Câmara Municipal de Cassilândia 
fiscal) 
CNPJ 03.334.191-0001/16 
Endereço Rua Amim José, 356 
Bairro Centro 
Cidade Cassilândia 
CEP 79.540-0000 
Telefone (fixo e celular} (67) 3596-1331 
E-mail do responsável pelo setor licitacao.cmcassilandia@gmail.com 
o participante é portador de ( ) Sim ( x) Não 
alguma necessidade especial? Qual: 
CONDIÇÕES GERAIS 

- A Domínio Legis se reserva no direito de prorrogar ou cancelar o evento, em razão de quórum mínimo necessárj 
para o adequado desenvolvimento do curso. Nesse caso, os participantes serão informados com antecedência. 
- Caso o quórum mínimo não seja alcançado o evento poderá ser cancelado e, neste caso, o inscrito terá ressarcid, 
o valor correspondente a 100% do valor investido. 

- Por iniciativa do inscrito, o cancelamento deverá ser solicitado até 96 horas de antecedência do início do curse 
através do e-mail contato@dominiolegis.com.br. Após este prazo não haverá devolução do valor investido. É possfvs 
a substituição do participante. 

- Havendo desistência ou cancelamento do evento ou por iniciativa do participante ou da organizadora ou po 
qualquer outro motivo de força maior, a devolução do valor investido dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contar da data da desistência ou cancelamento. 

- Para manter a qualidade do evento, a Domínio Legis se reserva no direito de alterar o conteúdo programático, ben 
como, de substituir o palestrante. 

- Para dirimir eventuais conflitos surgidos, as partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba - PR, e excluem qualque 
outro, por mais privilegiado que seja. 

( ) Concordo com os termos acima descritos e ao preencher os dados desta ficha de inscrição, confirmo a vontad 
da instituição que represento/controlo em contratar os serviços da empresa Domínio Legis. Da mesma forme 
aceito os termos da LGPD. 

Maiores informações: 

~ 
WhatsApp: (41) 99979-6822 

Fone: (41) 3538-6822 Domínio Legis 
E-mail: contato@dorniniolegis.com. br As s e s s or ro e Treinamento 

Site: www.dominiolegis.com. br 



INSCRIÇÕES: Abaixo enviamos a ficha de inscrição. Não precisa imprimir, basta preencher e encaminhar para 
contato@dominiolegis.com.br. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
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Nome do participante TIAGO FERREIRA DOS SANTOS 
CPF 

015.636. 741-65 
Telefone (fixo e celular) (67) 99628-3892 
E-mail 

tfs avdv@hotmail.com 

1 Nome da empresa (para nota Câmara Municipal de Cassilândia 
fiscal) 
CNPJ 03.334.191-0001/16 
Endereço Rua Amim José, 356 
Bairro Centro 
Cidade Cassilândia 
CEP 79.540-0000 
Telefone (fixo e celular) (67) 3596-1331 
E-mail do responsável pelo setor licitacao.cmcassilandia@gmail.com o participante é portador de ( ) Sim ( x) Não 
alguma necessidade especial? Qual: 
CONDIÇÕES GERAIS 

-A Domínio Legis se reserva no direito de prorrogar ou cancelar o evento, em razão de quórum mínimo necessári, 
para o adequado desenvolvimento do curso. Nesse caso, os participantes serão informados com antecedência. 
- Caso o quórum mínimo não seja alcançado o evento poderá ser cancelado e, neste caso, o inscrito terá ressarci d, 
o valor correspondente a 100% do valor investido. 

- Por iniciativa do· inscrito, o cancelamento deverá ser solicitado até 96 horas de antecedência do início do curse 
através do e-mail contato@dominiolegis.com.br. Após este prazo não haverá devolução do valor investido. É possfvs 
a substituição do participante. 

- Havendo desistência ou cancelamento do evento ou por iniciativa do participante ou da organizadora ou po 
qualquer outro motivo de força maior, a devolução do valor investido dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contar da data da desistência ou cancelamento. 

- Para manter a qualidade do evento, a Domínio Legis se reserva no direito de alterar o conteúdo programático, ben 
como, de substituir o palestrante. 

- Para dirimir eventuais conflitos surgidos, as partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba - PR, e excluem qualque 
outro, por mais privilegiado que seja. 

( ) Concordo com os termos acima descritos e ao preencher os dados desta ficha de inscrição, confirmo a vontad 
da instituição que represento/controlo em contratar os serviços da empresa Domínio Legis. Da mesma forma 
aceito os termos da LGPD. 

Maiores informações: 

~ 
WhatsApp: ( 41) 99979-6822 
Fone: (41) 3538-6822 Domínio Legis 
E-mail: contato@dominiolegis.com.br Assessor a e Treinamonlo 

Site: www.dominiolegis.com.br 



Ub/lL/~022 12:01 

about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
23.870.699/0001-46 

15/12/2015 
MATRIZ CADASTRAL 
NOME EMPRESARIAL 
DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
85.99-6-04 • Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
70.20-4-00 • Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
82.19-9-99 • Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 

82.30-0-01 • Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
82.11-3-00 • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 58.11-5-00 • Edição de livros 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
AV IGUACU 

l CEP 
80.250-190 

] NÚMERO 
1371 

BAIRRO/DISTRITO 
REBOUCAS 

1 COMPLEMENTO 
APT 24 BLOCO 02 

1 MUNICIPIO 
CURITIBA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VICORREA5@YAHOO.COM.BR 1 TELEFONE 

(41) 9954-1489 

~ 
E_J 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

- ******** 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/12/2015 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
****'Ir*** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06/12/2022 às 11:57:34 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/1 

about:blank 
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO~EGA TIVA 
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL 

Certidão nº: 10.003.256 

CNPJ: 23.870.699/0001-46 

Nome: DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA- ME 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham 
a ser apurados, certificamos não existir pendências e nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos 
tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em 
dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM). 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis lntervivos- ITBI e Contribuição de 
Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa. 

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no 
Município de Curitiba. 

A autenticidade desta certidão deverá 
https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao. 

ser confirmada no endereço 

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03 2021. 
Emitida às 12:21 do dia 02/11/2022. 
Código de autenticidade da certidão: 7F4O87CBDA5545134A057 AC64837F01851 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Válida até 31/01/2023 - Fornecimento Gratuito 

Você também pode validar a autenticidade 
da certidão utilizando um leitor de QRCode. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 028327716-89 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.870.699/0001-46 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos ão existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 02/03/2023 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Página 1 de 1 
Emitido via Internai Pública (02/1112022 12: 18:40) 



02/11/2022 12:20 
Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 23.870.699/000l-46 
Razão Social:D0MINIO LEGIS ASSESS E TREINAMENTO LTDA 
Endereço: AV IGUACU 1371 / AGUA VERDE/ CURITIBA/ PR/ 80250-190 

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 identificada encontra-se em situação regu ar pe ante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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. 

Validade:31/10/2022 a 29/1172022 

Certificação Número: 2022103103480463636801 

Informação obtida em 02/11/2022 12: 20: 37 

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

htlps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
1/1 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO L TOA 
CNPJ: 23.870.699/0001-46 

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 
nãQ.Qoostam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 n° 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 n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 21 :51 :09 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/02/2023. 
Código de controle da certidão: 856D.7AA7.C1E9.3F98 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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?ODER ,TUDIC:LZ\.RI(J 
JUSTIÇA DO TFABA~HO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 

CNPJ: 23.870.699/0001-46 
Certidão nº: 27369431/2022 

Expedição: 22/08/2022, às 21:55:19 

Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.870.699/0001-46, AO CONSTA 
corno inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

r.,.-1 • ~ ,] ! " ,-, 1r.,~ ' ; 



ATO DE CONTITUIÇÃO DA EMPRESA 

DOMÍNIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO L TOA 

1. VIVIANE APARECIDA CORREA, Brasileira, Advogada, solteira, nascida em 
14/01/1981, na cidade de Cambará, no Estado do Paraná, portadora da 
Carteira de Identidade Civil nº 7.531.613-5 SSP/PR,CPF 294.399.928-83,e 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01078276544 - PR, residente e domiciliada 
na Av lguaçu,nº 1.371, apto 24, bloco 2, Bairro Rebouças, Curitiba - Paraná, 
CEP 80.250-190 e 

2. JANDIRA BARRETO CORREA, Brasileira, aposentada, casada sob regime iÍ 
de Comunhão de Bens. nascida em 11/01/1954, na Cidade de Jacarezinho, no 
Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 3.898.614-7 t 
SSP/PR e CPF 585.465.969-72, residente e domiciliada na Av Iguaçu, nº 
1.371, apto 24, bloco 2, Bairro Rebouças, Curitiba - Paraná, CEP 80.250-190. 

Resolvem constituir uma Sociedade Empresária Limitada, mediante as 
seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira- A sociedade adotará o nome empresarial de DOMÍNIO 
LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO L TDA. 

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia DOMÍNIO LEGIS 
ASSESSORIA E TREINAMENTO. 

Cláusula Segunda- O objeto social será de: Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial; Atividades de consultoria em gestão empresarial, 
exceto consultoria técnica específica; Preparação de documentos e serviços 
especializados de apoio administrativo - Serviços de apoio administrativo para 
terceiros; Serviços de organização e promoção de congressos e convenções; 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Edição de livros. 

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Av Iguaçu, nº 1.371, apto 24, 
bloco 2, Bairro Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80.250-190. 

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades no ato da assinatura 
deste e seu prazo de duração é indeterminado. 

............. 
COMERCIAL 
PAR.ANA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 13:09 SOB Nº 41208308206. 
PROTOCOLO: 157487130 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157487130. NIRE: 41208308206. 
DOMÍNIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 15/12/2015 
www.ernpresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais. 
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ATO DE CONTITUIÇÃO DA EMPRESA 

DOMÍNIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO L TOA 

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) divididos em 
10.000 (Dez Mil) quotas no valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada, 
integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelas sócias: 

Quadro Societário: Percentual Quotas Capital (R$) 
Viviane Aparecida Correa 90 % 9.000 9.000,00 
Jandira Barreto Correa 10 % 1.000 1.000,00 J Totais 100% 9.000 10.000,00 

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou ~ 
transferidas a terceiros sem o consentimento da(s) outra(s) sócia(s), a quem )/ 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência 
para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, 
a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. 

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá a socia VIVIAN E 
APARECIDA CORREA, com os poderes e atribuições de representação ativa 
e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado 
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

PARÁGRAFO 1° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, 
constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no 
instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração 
do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo 
indeterminado. 

~-- -. ..... 
JUNTt, COMERCfAL 

00 PARANA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 13:09 SOB Nº 41208308206. 
PROTOCOLO: 157487130 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157487130. NIRE: 41208308206. 
DOMÍNIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 15/12/2015 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se ~m~resso~ fica sujeito à comp:~~açâo de su~-~ute~cidade nos respectivos portais. 



ATO DE CONTITUIÇÃO DA EMPRESA 

DOMÍNIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO L TOA 

PARÁGRAFO 2° - Poderão ser designados administradores não titular, na 
forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002. 

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando 
for o caso. 

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na 
forma da lei. 

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) 
remariescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a .sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quarta - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, 
de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

f 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 13:09 SOB Nº 41208308206. 
PROTOCOLO: 157487130 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157487130. NIRE: 41208308206. 
DOMÍNIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 
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A TO DE CONTITUIÇÃO DA EMPRESA 

DOMÍNIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO L TOA 

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. •I 

Curitiba, 07 de Dezembro de 2015. 

VIVIANE APARECIDA CORREA 

JANDIRA BARRETO CORREA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 06/12/2022 11: 00: 38 

Código de Verificação 

HSMJO703 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: DOMINIO LEGISASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME 
CPF / CNPJ: 
Endereço: 

Município: 

23.870.699/0001-46 Inscrição Municipal: 08 02 0735375-8 
IGUAÇÚ, 001371 - BAIRRO: REBOUÇAS - CEP: 80250190 Tel.: 41 - 99541489 
CURITIBA UF: PR Email: contato@dominiolegis.com.br 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Cassilândia MS 

CPF / CNPJ: 
Endereço: 

Município: 

03.334.191/0001-16 IMU: 
Rua A mim José, 356 - BAIRRO: Centro - CEP: 79540000 
CASSILANDIA UF: MS Email: 

Outro Doe.: 

Treinamento - i nsc rições par a o Irei namente sobre os Contratos admi ni s trati vos: novas re9 rss. realizado em Cempo Grame - !.'IS 

En·presa optante do Simples Nacional dispensada da retenção de IRRF, confcrmemS.~ nE 765.,'2007. ert. lç. 
,r,, L C 1 1612003. no artigo 3~ dispõe que. mesmo o se rv içc sendo presta do em outro município. o I SS será devido no I ocal do estabelecimento prestador. no caso. Curitiba-FH. 

Dados b.3ncarias: 
Banco 0260- Nu Pagamentos S.A - lnstituiçiíode Pagamento 
Agê11cia: Cw1 
C/C: 51.559.329-8 
Cr-JP..J: 23.870.ESl'tKl-01 -4é 
Pix: 4199 9 79 6822 
Em ncrne de Domínio Legi s . .:::..Ss.,;sso ria e T reinamento Lida- ME 

Empenho: 398 

Participa ntes: 
IVONETE MOREIRACA.MA.RGO 
TIAGO FERREIRA DOS SANTOS 
ELIZ.ANGELA Ol.r,,S DOS SANTOS SILVA 
.AN.A.ANGELICASILVARODRIGIJESDEOLIVEIRA 

VALOR TOTAL DA NOTA-R~2.640,00 
Código da Atividade 

17-24 - Apresentação de palestras, conferências, seminário e congêneres. 

Valor Total das o·e-duçoes (R$) Base de Cálculo (R$) Alí,quota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 2.640,00 2,00 52,80 0,00 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Esta N F S-e foi emitida com res pa Ido na Lei 73/2DD9. 
Documento err ilido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. 
r·.Jiíogera direito a crédito fiscal rie IPI. 

.. 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Mais informações: nota.cunt1ba.pr.gov .br 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

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 o Termo de Referência, conforme 
previsto na Lei 8.666/1993, art. 6°, inciso II (Serviço). 

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

II - 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; 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
2.1 Inscrição dos servidores: ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS SILVA, 
IVONETE MOREIRA CAMARGO, ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA E TIAGO FERREIRA DOS SANTOS no curso sobre CONTRA TOS 
ADMINISTRATIVOS - NOVAS REGRAS. 

3. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
3.1. A particiE_ação dos servidores no referido curso é de suma importância para a 
Administração, Jtendo em vista a obrigatoriedade de atualização sobre a nova lei de 
licitações, no q

1

ue tange à formalização dos contratos administrativos. 

O curso'"f:tbtmia faz uma análise completa das novas regras dos Contratos Administrativos, 
com informações técnicas relacionadas às contratações públicas. 

O curso tem o objetivo específico de capacitar os servidores responsáveis pela atividade 
de contratação pública. 

Desta forma, os servidores necessitam de capacitação para fins de aperfeiçoamento e 
atualização. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
4.1. A solução proposta é a contratação direta da empresa DOMINIO LEGIS 
ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME, referente a inscrição dos servidores 
ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS SILVA, IVONETE MOREIRA CAMARGO, 

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 

ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA E TIAGO FERREIRA DOS 
SANTOS no curso sobre CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-novas Regras. 

5. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 
5.1. Devido às diversas vantagens já citadas neste estudo, pode-se concluir que a 
contratação direta da empresa DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO 
LTDA - ME referente à inscrição dos servidores: ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS 
SILVA, IVONETE MOREIRA CAMARGO, ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA E TIAGO FERREIRA DOS SANTOS no curso sobre CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS - novas regras. É VIÁVEL. 

Cassilândia-MS, 22 de novembro de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

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 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AUTORIZO o presente processo administrativo visando à contratação 
direta da empresa DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - 

ME referente a inscrição dos servidores ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS SILVA, 

IVONETE MOREIRA CAMARGO, ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA E TIAGO FERREIRA DOS SANTOS no curso sobre CONTRA TOS 
ADMINISTRATIVOS - novas regras. 

A JUSTIFICATIVA cabível quanto contratação de referida empresa é 
de que se trata de serviços técnicos especializados para aperfeiçoamento de pessoal: 

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: ( .. .) TI - 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. 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: ( ... ) VI - treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal; 

Logo, a contratação é de importância aos interesses da Administração 
Pública, o que motiva a Presidência a autorizar a contratação. Mais uma vez, o princípio 

administrativo da motivação é observado, pois a validade da atuação administrativa 

depende da apresentação formal dos fundamentos fáticos e jurídicos justificadores da 

decisão adotada, demonstrando que a atividade estatal se direciona a busca do interesse 
da coletividade. 

Após, solicito seja encaminhado o presente processo à Controladoria 
Interna da Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

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 

AO DEPARTAMENTO CONTÁBIL 
SENHORA CONTADORA, 

Solicito informação quanto à existência de dotação orçamentária face à 
contratação direta da empresa DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO 

LTDA-ME, referente a inscrição dos servidores ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS 

SILVA, IVONETE MOREIRA CAMARGO, ANA ANGELICA SILVA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA E TIAGO FERREIRA DOS SANTOS no curso sobre 
CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS - novas regras 

O valor global necessário para a referida contratação é de R$ 2.640,00 

(dois mil, seiscentos e quarenta reais), providenciando, assim, a reserva necessária para 

que possamos dar prosseguimento ao presente processo administrativo. 

Cassilândia - MS, 22 de novembro de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

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 

INFORMAÇÃO DE SALDO 

À PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASSILÂNDIA/MS 

Em atendimento a solicitação, informamos que há recurso suficiente na 
Lei Orçamentária Anual do ano de 2022 referente à dotação pretendida. 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

O 1.01.31 -Ação Legislativa. 

O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Assim sendo, reservamos o valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos 

e quarenta reais), para arcar com as despesas referentes ao Processo Administrativo de 
Contratação Direta (hipótese de licitação dispensável). 

Cassilândia - MS, 22 de novembro de 2022 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 

Fone (67)3596-1331 
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Câmara Municipal de Cassilândia 

AO ADVOGADO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022 

Senhor Advogado, 

Encaminho este processo administrativo para a análise e emissão de 
parecer jurídico quanto à viabilidade da presente contratação, nos termos do art. 25, II e 
art. 13, VI da Lei Federal nº 8.666/93. 

Sendo o que tínhamos para o momento, 

Atenciosamente. 

Cassilândia - MS, 22 de novembro de 2022 

---~tLfV<MCL 
Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 

Presidente 
Comissão Permanente de Licitação 

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 

À Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Cassilândia 
-MS. 

Senhora Presidente, 

Trata-se de inexigibilidade de licitação para prestação de serviços 
técnicos especializados de aperfeiçoamento de pessoal, destinados aos servidores: 
Elizangela Dias dos Santos Silva, Ivonete Moreira Camargo, Ana Angelica Silva 
Rodrigues de Oliveira e Tiago Ferreira dos Santos, com respaldo no art. 25, inciso II, e 
art. 13., inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Com a autorização do Presidente desta Câmara Municipal, procedeu-se 
com a instrução do feito na forma legal, dentro das exigências inseridas na legislação 
pertinente. 

Ademais, houve a indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, em conformidade com o art. 7°, § 2°, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
nº 9.412, de 18 de junho de 2018. 

Assim, passemos a análise jurídica deste processo administrativo, nos 
termos abaixo elencados. 

Observa-se que o art. 25 da Lei 8.666/93 determina seja considerada 
inexigível a licitação nas hipóteses em que se verificar inviabilidade de competição. Em 
especial, algumas situações são indicadas. 

O inciso II faz referência aos serviços técnicos enumerados no art. 13 
daquela Lei, desde que de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização. Dentre aqueles se insere, no inciso VI desse último artigo, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, sobre o qual versa o feito. 

Tem-se, pois, uma exceção à regra prevista na Constituição Federal (art. 
37, XXI) e na Lei n.0 8.666/93 (art. 2.0), segundo a qual é obrigatório à Administração 
Pública realizar licitação sempre pretender contratar obras, serviços, realizar compras e 
alienações, afigurando-se excepcional a contratação direta, que somente pode ser efetuada 
nas hipóteses estritamente previstas em Lei. 

Cumpre frisar que, para contratação direta via inexigibilidade de 
licitação, é necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, previstos no art. 25, 
II, da lei n.º 8.666/93, vejamos: 

"Art. 25. É inexigfvel a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

(..),· 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 J 

Fone(67)3596-1331 f 
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Câmara Municipal de Cassilândia 

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 

Depreende-se da norma acima ventilada que, para a caracterização de 
inexigibilidade de licitação para contratação de serviço técnico previsto no rol do art. 13 
da LLCA, serão necessários três requisitos: a) singularidade do objeto; b) notória 
especialização do contratado e; e) inviabilidade fática e jurídica de competição. 

Em relação ao primeiro requisito, tem-se como satisfeito, dado que a 
complexidade e especificidade do tema que será abordado no pretendido treinamento 
exige nível de conhecimento profissional qualificado, possibilitando à Administração a 
escolha da contratação de acordo com o grau de confiança que entender necessário. 

Quanto à notória especialização, o § 1 º, do mencionado art. 25, da 
LLCA, define que: " ... 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 satisfaçãr) do objeto do contrato". 
Tem-se que igualmente se atendeu. 

Quanto ao último requisito, insta salientar que a singularidade do curso 
e a notória especialização da entidade promotora justificam a escolha da contratação, 
mormente ante a obrigatoriedade de adequação à nova lei de licitações, no que tange à 
formalização dos contratos administrativos, com as mudanças que vem tendo no setor 
público os servidores necessitam de aperfeiçoamento, para fins de capacitação e 
atualização. Tal constatação autoriza a aplicação da hipótese de inexigibilidade prevista 
no inc. II do art. 25 da Lei nº 8.666/93. 

Por tais razões, torna-se perfeitamente aplicável ao caso a hipótese de 
inexigibilidade de licitação acima, assistindo razão à Comissão de Licitação quanto à 
modalidade licitatória proposta para a presente despesa. 

Diante do exposto, reservada a prévia avaliação de conveniência e 
oportunidade cabível ao ordenador, opina-se que seja a presente contratação levada a 
efeito mediante inexigibilidade de procedimento licitatório, nos termos do art. 25, II, c/c 
art. 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. 

Este é o PARECER, s.m.j. 

Cassilândí. iif s, 23 de novembro de 2022, 

Murill Pereira Cruvinel 
Advogado 

O B/MS 15.109 

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 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022 

Senhor Controlador, 

Encaminho este processo administrativo para a análise e emissão de 

parecer desta Controladoria quanto à viabilidade da presente contratação direta por 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO da empresa DOMINIO LEGIS 

ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME, para a prestação de serviços de 

capacitação e treinamento presencial no curso sobre Contratos Administrativos - novas 
regras. 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Cassilândia - MS, 23 de novembro de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 

Fone (67)3596-1331 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

À Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Cassilândia - MS. 

Senhora 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 à 

Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022, Processo Administrativo nº 

04 7 /2022, tendo em vista o fiel cumprimento de todos os critérios 

previstos na lei nº 8.666/93 e Resolução nº 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, 22 de Novembro de 2022. 

~~ 
Controlador Interno 
OAB/MS 18.558-B 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nº 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67) 3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022 

Senhor Presidente, 

Conforme determinação contida no Art. 26 da Lei Federal nº 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 da empresa DOMINIO LEGIS 

ASSESSOIUA E TREINAMENTO LTDA - ME, para a prestação de serviços de 

capacitação e treinamento presencial no curso sobre CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS - NOVAS REGRAS, no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, 
seiscentos e quarenta reais). 

Cassilândia/MS, 23 de novembro de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 

Fone (67)3596-1331 



CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

GAMARA 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 - LEGISLATIVO 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

r---- Credor 
Razão S1J1..tct1 , ru,, tta.,t:::uur 

DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO L TDA 
CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária 

Endereço 
23.870.699/0001-46 

AV IGUACU, 1371, APT 24 BLOCO 02, REBOUCAS, CURITIBA-PR Telefone 

- Empenho 
Tipo do empenho 

Obra Ficha 
Nümero do empenho Ordinario 

20220024 398 
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade 

Número da licitação Processo 
23/11/2022 o 

o Local de Entrega 
Aplicação 

Documento 

Saldo anteriorj 
ValorJ Saldo atual 

16.917,661 2.s40,001 14.277,66 .--- o açao 
Natureza de despesa 

Vinculo 
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA 

100 • RECURSOS ORDINáRIOS Sub elamente de despesa 

3.3.90.39.52- SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
Classificação funcional 

rrédito 01.031.0046-2002-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO LEGISLAT. 
ORÇAMENTÁRIO 

D t - 

Valores 

Histórico 

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NAS NOVAS REGRAS DE LICITAÇÃO 
AOS SERVIDORES ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS SILVA, IVONETE MOREIRA CAMARGO, TIAGO FERREIRA DOS SANTOS E ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE. 

Valor do empenho 
2.640,00 

líquido por extenso 

•••u(DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)**• .. 

Assinaturas 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da 

Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi 

submetido à aprovação da Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável, RATIFICO, 

a Inexigibilidade de Licitação 005/2022, nos autos do Processo Licitatório 047/2022, 

fundamentada no inciso II do art. 25 c/c art. 13 ambos da Lei Federal nº 8.666/93, para a 

contratação direta da empresa DO MINI O LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO 

LTDA - ME, para a prestação de serviços de capacitação e treinamento presencial no 

curso sobre CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NOVAS REGRAS, no valor de 

R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais). 

Cassilândia/MS, 23 de novembro de 2022 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 

Fone (67)3596-1331 



Ano V I Nº 2073 

Diário Oficial 
Cassilândia - MS 

Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2022 
www.cassilandia.ms.gov. br 

Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassllândia 

TERMO OE HATn'ICAÇÃO DE INEXIGlBILJDAOE OE LICITAÇ,\O 

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art, 26 da 

l .ei Federal nº 8.666/93, e tendo cm vista o conteúdo do presente processo, o qual foi 

submetido à aprovação da Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável, RA TIFlCO, 

a Inexigibilidade de Licitação 005/2022, nos autos do Processo Li,itatório 047/2022. 

fundamentada no inciso li do art. 25 ele art. 13 ambos da Lei Federal nº 8.666/93, para a 

contratação direta da empresa DOMJNIO LEGIS ASSlfSSORIA E TREINAiVIEi\'fO 

LTT>A - ME, para a prestação de serviços de capacitação e treinamento presencial no 

curso sobre CONTRATOS ADVIINJSTllATIVOS - NOVAS RECRAS, no valor de 
RS 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais]. 

Cassilàndia/MS, 23 de novembro de 2022 

Cámara Municipal de Cassilandia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassüándia - MS - CEP 79540-000 

Fone (67)3596-1331 

3 



Ano VI Nº 1933 

Diário Oficial 
Cassilândia - MS 

Sexta-feira, 20 de Maio de 2022 www.cassilandia.ms.gov.br 

L s t a d u de Maio Grosso ~ui 

Câmara Municipal de Cassilândia 

A ro N' 029,2022. 

O l'reside111e tia Câmara ,\lunidrrnl <lc 
Cassilândia - 1\'IS. no uso dC' .~uàs 
nlribui1·ões legais ... 

RESOLVE: 

Art. 1° - Renomear a C'omissfüJ l\:nna11c111c de l.irnação para n cxcr"Cic1,1 de 2022, 
onde dcv crão dclibcrnr sobro as prop<>sias aprcsenladas nas lici1açõcs cti.·111aJas pela Câmara 
Munil,,.'.ipal. nos termos do /\n. 51 "caput" da Lei X.6'16/93~ composta JX>r; 
l'rl!sídentc: Ana Augelica Srlvu Rodrig1K:S de Ulivcirn 

M.:,mbros: l3runo Moniclo Nishi e S11La1w Aparecida Leal de Camar~n 

Suplente: Pauícia Martins Ribeiro de Oli\'cirn. 

l'anígraro Único 

linancciro para a Câmara Municipal, execro as despesas de , iagcm quando a scrvi1·0 da 

t\s nomeações de que trata este ar11go nâo acarr~tarão ôuus 

mesma 

1\n. 2' - Tornar-se sem cfeuo o Ato N·uo 1:2022, d0 1 fJ de janeiro ele 2021. 

cm contrario 

Ctlnwrn Municipal "0,-.aldio,sé Dos Snntos"', 18 de maio de 2022. 

1 ;· , l / r I\., A, A.. 'br Nob\ln\ SILV; 
\ I'residcnu, 

Cãrnara Municipal de Cassílând1a - Mato Grosso ao Sul. 
Rua Amin José, n• 356. Centro, Cassilând1a - MS, CEP 79540-000 Fone (67) 3596-1331. 
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