
Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

OFÍCIO N° 001/SL/2021 Cassilândia, 15 de fevereiro de 2021. 

Exce1entíssimo Senhor 
Presidente Iran Coelho das Neves 
Tribunal de Contas do Estado de MS 
Campo Grande - MS. 

Assunto: Encaminha Processo de Inexigibilidade de Licitação 

Excelentíssimo Senhor, 

Em atendimento a Resolução TCIMS N° 88/2018, sirvo-nos do 
presente, para encaminhar o Processo de lnexigibilidade n" 00112021, referente a contratação com a 
empresa V ASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME. 

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de mais 
alta estima e consideração. 
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CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERViÇOS 

NR. REQUISiÇÃO: 32021 DATA: 11/01/2021 

2 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

SOLlCITANTE: DIVINO JOSÉ DA SILVA 

OBSERVAÇÃO: 

ITEM COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / QTDE FICHA NATUREZA UNIDADE VL. PREVISTO VL. TOTAL 

I~ 

278 - SERViÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATAÇAO DE 12.0000 20210022 339035 MES R$ 0,0000 R$ 0,0000 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERViÇO DE CONSUL TORIA E 
jASSESSORAMENTO, CONTABIL, FINANCEIRO, BEM COMO NAS 
MATÉRIAS RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
EM GERAL, ESPECIALMENTE NAS PERTINENTES A LICITAÇÕES 
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÃNDIA - MS. 

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 
ARTIGO 24, INCISO I, NO CASO DE OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA, E INCISO II PARA OUTROS SERViÇOS E DEMAIS AQUISiÇÕES. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, 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 MUNIClplO 
OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO 

Usuário impressão: ANA 
1.15 -I.V.R.J. -19/05/2017 

19/01/2021 11.43.07 Pág.: 1/1 

----------____;..::.;._---------~-- - - 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Cassilândia-MS, 11 de Janeiro de 2021. 

Informo nossa necessidade da contratação de serviços técnicos profissionais 
especializados sobre o aperfeiçoamento do modelo de gestão, estrutura funcional, política 
integrando a administração de recursos humanos e financeiros, assessorando na 
implantação de métodos e instrumentos de planejamento e de elaboração de 
procedimentos de gestão, visando dar máxima efetividade aos recursos financeiros 
proporcionando o encaminhamento correto da prestação de contas aos órgãos de controle. 

Nesta senda, temos na empresa Vasques Advogados Associados que tem no seu quadro 
societário o profissional de Direito Paulo Cezar Greff Vasques, detentor de notória 
especialização por ser detentor de atestados de capacidade técnica e de possuir vasto 
conhecimento comprovado através de seu currículo donde trabalhou por 14 (quatorze) 
anos no Tribunal de Contras do Estado de Mato Grosso do Sul, reunindo assim a 
confiabilidade esperada para a almejada prestação dos serviços. 

Justificativa: 

Atualmente a Câmara conta apenas com 01 Advogado e 01 Controlador para a realização 
das mais variadas tarefas que envolvem questões jurídicas e financeiras, necessitando de 
contratação de serviços técnicos especializados de profissional qualificado a prestar 
serviços de suma importância nos termos que descrevo no termo de referência que 
acompanha a presente. 

Neste contexto, inevitável se faz a contratação adicional para prestação de serviços 
singulares de apoio técnico e de assessoria e consultoria visando dar amparo legal a todas 
as ações a serem desempenhadas por este poder legislativo, bem como subsidiá-Io em 
questões relativas ao direito Constitucional e Administrativo, principalmente perante aos 
Tribunais de Contas. 

Atenciosamente, 

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 

DO: PRESIDENTE 

PARA: Setor de Licitações 

Prezados: 

Por necessidade desta Câmara Municipal na 
contratação de serviços jurídicos para assessoria e consultoria 
especializada na área específica mencionada neste Termo de 
Referência, em razão da necessidade constante de orientação 
preventiva desta Presidência bem como da Comissão de Licitações 
e o Setor de Contabilidade, assim como, a modernização e 
aperfeiçoamento técnico dos procedimentos jurídicos legislativos. 

Nestes termos autorizo a instauração de 
procedimento administrativo e determino medidas legais a fim de 
verificar a legalidade da contratação da empresa Vasques 
Advogados Associados. 

Cumpra-se 

Em, 12 de janeiro de 2021. 

Presidente 

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 

CONSUL TA DE VALORES (ORÇAMENTO), 
que faz a Comissão de Licitação 

Em que pese as peculiaridades do processo administrativo de inexigibilidade 
de licitação, em especial, quanto ao preço, a comissão de licitação efetuou a pesquisa de 
mercado, a fim de constatar se o preço exigido pelo serviço de assessoria jurídica se 
encontra dentro dos valores cobrados de outros órgãos públicos. Vejamos a tabela abaixo: 

Contratante Contratado Valor Valor Modalidade 
Anual Mensal de Licitação 

Câmara Municipal Jefferson E.P. R$ R$ Tomada de 
de Chapadão do Santos - 216.000,0 18.000,00 preço 

Sul Advogados O 
Associados S/S 

Câmara Municipal Bastos, Claro & R$ R$ Inexigibi lidade 
de Costa Rica Oualib Advogados 75.333,33 6.277,77 de licitação 

Associados 
Câmara Municipal Antonio Alves R$ R$ Inexigibilidade 

de Terenos Outra Neto 119.400,0 9.950,00 de licitação 
Sociedade O 

Individual de 
Advocacia 

Câmara Municipal J Remonatto R$ R$ Inexigibi lidade 
de Paranaíba Sociedade 88.000,00 7.333,33 de licitação 

Individual de 
Advocacia 

A pesquisa realizada teve como parâmetro as informações contidas nos 
portais de transparência dos contratantes acima elencados, conforme documentação 
anexa. 

Ivonete reira margo 
Presidente da Comissão 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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15/01/2021 SCPI 9.0 - Transparência 

12020 DI Escolha o Exercício: 

Escolha a Entidade: iCâmara Municipal de Paranaíba 

Dados atualizados em: 15/01/2021 

Contratos 

Dados do Contrato Aditamentos 

N° Contrato/Ano 
0008/20 2020 

Fundamento Legal N° Processo Licitatório 
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)000006/20 

Processo Administrativo 
0062020 

Valor Data Assinatura 
156.000,O<D.4/09/2020 

Modalidade 
MAT 1 SERV - CONVITE 

EMPENHADO 
ANO ANTERIOR: 0,00 
NO ANO 88.000,00 CPF/CNPJ Fornecedor Fornecedor 

26.616.499/0001,50 J REMONATIO SOOEDADE INDMDUAL DE 

Tipo 
Assessoria Juridica 

ADVOCACIA 
Regime de Execução 
Execução Direta 

Conta Contãbil Débito 
712310200 

Garantia LIQUIDADO 
ANO ANTERIOR 0,00 
NO ANO 84.000,00 Vigência De 

14/09/2020 
Vigência Até 
1310912021 

Contribuição de Encargos 

CPF Fiscal Fiscal do Contrato OAB (Matricula resp) N° Detalhado do Contrato 
0008/20 

ADITADO 

° Obra Entidade Tipo de Contrato da Obra 
Câmara Municipal de Paranaíba 

Objeto Completo 
CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE 
ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÃNICA DO MUNIC[PIO E REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL BEM COMO 
PRESTAÇÃO DE 5ERIÇOS JURiDICOS ADMNISTRATVOS E JUDICIÁRIOS AO ORGÃO LEGISLATIVO, COM CAPAlTAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPA . 

VALOR: 0,00 

SALDOS 
A EMPENHAR: 
AUQUIDAR: 

68.000,00 

72.000,00 

Descrição TIpo Arquivo 

Não foi encontrado nenhum Anexo para este Contrato ... 

179.109,66.10:5656/transparencia/ 1/1 



15/01/2021 Gestão de Contratos 
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Gestão de Contratos 1.3.8.0 

Informações sobre os contratos e aditivos realizados entre a entidade e outras partes. 

Unidade Gestora: CAMARA MUNiCIPAL Exportar: ~ 

Janeiro I Fevereiro I Março I Abril I Maio I Junho I Julho I Agosto I Setembro I Outubro I Novembro I Dezembro 

Exercicio: 2020 Contrato/Fornecedor Buscar - 
Contrato Fornecedor Tipo 

CONTRATO 
PRINCIPAL 

Vigência do Contrato 

10/01/2020 a 
31/1212020 

Valor 

0000003/2020 ANTONIO ALVES DUTRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 

R$ 119.400,00 

Objeto do Contrato 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÂJMRA 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, 
ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS L1CITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO 
DIREITO PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕES LEGAIS, REGIMENTAIS E EM RELAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO MUNiCíPIO E ASSUNTOS 
CORRELAClONADOS 

Detalhamento 

Processo ND 003 

Licitação 1/2020 
Assunto Assessoria Jurídica 

Quantidade Adítivos O 

Valor Contratado 119.400,00 

Valor Atualizado 119.400,00 

Saldo a Pagar 0,00 

Valor Anulado 0,00 

Arquivo Nenhum Arquivo encontrado 

Aditivo N" Natureza Arquivo Data Vencimento Valor 

Nenhum aditivo encontrado 

Empenho Líquideçêo OP W Parcela 
N' Data Yalor 

6/2020 1/2020 9/2020 20/01/2020 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 
OBJETlYANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
L1CITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIYO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 

9.950,00 

CopyrighT~l I Todos os direitos reservados. I www.qualitysistemas.com.br (http://www.qualitysistemas.com.brl) 114~4fiO!d~·qualil 
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15/01/2021 Gestão de Contratos 

01 DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 

l.oo EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 212020 53/2020 2 20/0212020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 
OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERI~NCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 3/2020 106/2020 3 20103/2020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 

9.950,00 
OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERI~NCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 4/2020 145/2020 4 23/04/2020 MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 
9.950,00 OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATlVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERI~NCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 5/2020 208/2020 5 2010512020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 

9.950,00 OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTCE 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERI~NCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 6/2020 250/2020 6 17106/2020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 

9.950,00 OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTCE 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

612020 7/2020 301/2020 7 1610712020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 

9.950,00 
OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 8/2020 360/2020 8 17108/2020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 

9.950,00 
OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 9/2020 39212020 9 18/09/2020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 

9.950,00 
OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUEST6E 

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÂMARA 

6/2020 10/2020 409/2020 10 0111012020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 

9.950,00 
OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 
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15/01/2021 Gestão de Contratos 

1 DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÃMARA 

6/2020 11/2020 466/2020 11 05/11/2020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 
OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 DE INEXIGIBILlDADE PARA 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO 
EM DIREITO PÚBLICO E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A CÃMARA 

6/2020 12/2020 515/2020 12 08/12/2020 
MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURíDICA ESPECIALIZADA, 9.950,00 
OBJETlVANDO A CONFECÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E JURíDICOS, ANÁLISE E 
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ASPECTOS JURíDICOS DE PROCEDIMENTOS 
LlCITATÓRIOS, ORIENTAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO NA ÁREA DO DIREITO 
PÚBLICO, ASSESSORIA AO PLENÁRIO DA CASA NAS QUESTÕE 

TOTAL 119.400,00 
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Gestão de Contratos 1.3.8.0 

Informações sobre os contratos e aditivos realizados entre a entidade e outras partes. 

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL Exportar: r~ 
l1:!lI 

Janeiro I Fevereiro I Março I Abril I Maio I Junho I Julho I Agosto I Setembro I Outubro I Novembro I Dezembro 

Exercício: 2020 Contratol Fornecedor Buscar .... 

Contrato Fornecedor Tipo 

ADITIVO POR VALOR E 
PRAZO(ACRÉSCIMO) 

Vigência do Contrato 

04/12/2020 a 
04/12/2021 

Valor 

JEFFERSON E. P. SANTOS· ADVOGADOS 
0000007/2017 

ASSOCIADOS S/S 
R$ 216.000,00 

Objeto do Contrato 
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É A PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA·JURíDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORAMENTO AS COMISSOES LEGISLATIVAS, EMISSÃO 
DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO, PLANO 
PLURIANUAL, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E, SE NECESSÁRIO, ASSESSORAMENTO EM PROCEDIMENTOS PARA 
CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR OU PREFEITO MUNICIPAL, TUDO EM TRAMITAÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. 

Detalhamento 

Processo N" 005 

Licitação 1/2017 

Assunto Assessoria Jurídica 

Quantidade Aditivos 
Valor Contratado 216.000,00 
Valor Atualizado 864.000,00 

Saldo a Pagar 198.000,00 

Valor Anulado 0,00 

Arquivo "f Baixar o Contrato 

Aditivo N° Natureza 

ADITIVO POR VALOR E PRAZO (ACRÉSCIMO) 

ADITIVO POR VALOR E PRAZO (ACRÉSCIMO) 

ADITIVO POR VALOR E PRAZO (ACRÉSCIMO) 

Arquivo 

~ Baixar Aditivo 

h Baixar Aditivo 

Nenhum Arquivo encontrado 

Data Vencimento 

0000001/2018 

0000002/2019 

0000003/2020 

04/12/2019 

04112/2020 

04/12/2021 

Valor 

R$ 216.000,00 

R$ 216.000,00 

R$ 216.000,00 

Empenho Liquidaçâo OP W 
Parcela 

W 
Valor 

VALOR QUE SE EMPENHA REFI CONTRATO N° 07/17 IPROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01 117, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC PI ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA·JURíDICA 

12/12/2017 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 
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WALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL bO 05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

18.~q_o 7/2018 1/2018 9/2018 19/01/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÃNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/171PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N" 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 2/2018 79/2018 2 20/02/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 3/2018 14512018 3 20/03/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÃNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N" 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

712018 4/2018 21312018 4 20/04/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 5/2018 282/2018 21/0512018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 612018 352/2018 6 20/06/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 7/2018 414/2018 7 23/07/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÃNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 8/2018 479/2018 8 21/0812018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N" 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 912018 535/2018 9 21/0912018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL 
05/17, TOMADA DE PREÇO N° 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-JURíDICA 

7/2018 10/2018 58812018 10 19/10/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 18.000,00 
COMISSÕES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÂNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 
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VALOR QUE SE EMPENHA REF/CONTRATO N° 07/17/PROC. 05/17/EDITAL ~l 05/17, TOMADA DE PREÇO W 01/17, O OBJETO CONTRATUAL PRESo DOS SERVo 
TÉCNICOS E PROF/ESPEC P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA·JURíDICA 

7/2018 11/2018 658/2018 11 20/11/2018 ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSE. AS 
COMISSOES LEGISLATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DE LEIS 
ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES, EMENDAS À LEI ORGÃNICA, ALTERAÇÕES NO 
REGIMENTO INTERNO. VIGENCIA 04.12.2017 A 04.12.2018. 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITlVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

473/2018 1/2018 727/2018 10/12/2018 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 18.000,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITlVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 00712017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 1/2019 1212019 21/0112019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 18.000,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 2/2019 92/2019 2 21/0212019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 18.000,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2018 A 04.12.2019 
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO N° 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 3/2019 168/2019 3 20/03/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 18.000,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N° 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 412019 23912019 4 22/04/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 18.000,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 00712017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 5/2019 308/2019 20/05/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 18.000,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 6/2019 426/2019 6 17/06/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 567,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 6/2019 427/2019 6 19/06/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.433,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 712019 514/2019 7 18/0712019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 576,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2018 A 04.12.2019 
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15/01/2021 Gestão de Contratos ~l, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 7/2019 515/2019 7 19/07/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA N° 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00112018, DO 
CONTRATO N° 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 8/2019 582/2019 8 20/08/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 565,20 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA N" 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 8/2019 583/2019 8 20/0812019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.434,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA N" 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 9/2019 657/2019 9 19/09/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 576,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA N" 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00112018, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 00712017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 9/2019 658/2019 9 20/09/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 17.424,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA N° 04.12.2018 A 04.12.2019 
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 10/2019 741/2019 10 18/1012019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 568,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPALVIGÊNCIA N" 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00112018, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 00512017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 10/2019 742/2019 10 18/10/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.431,20 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2018, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 11/2019 875/2019 11 20/11/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 559,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00112018, DO 
CONTRATO N" 00712017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N" 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2019 11/2019 876/2019 11 20/11/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 17.440,20 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2018 A 04.12.2019 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

55312019 1/2019 967/2019 12/12/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 559,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 
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~j VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 

17MO.Jl AO CONTRATO N" 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 
553/2019 1/2019 96812019 12/12/2019 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 

JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL. VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 00712017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

712020 1/2020 912020 16/01/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 567,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N" 00712017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N° 00712017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 112020 10/2020 17/01/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 17.433,00 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N° 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 2/2020 6S12020 2 17/02/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA Sn,40 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 00S12017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N" 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 2/2020 66/2020 2 17/02/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.427,60 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N" 00712017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

712020 3/2020 17412020 3 20/03/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA Sn,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 00S/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 3/2020 17S/2020 3 20/03/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.422,20 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNIClPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N" 00S/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 00712017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

712020 4/2020 21712020 4 1S/0412020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 583,20 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2019 A 04.12.2020 
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N" 007/2017, EDITAL N° 00512017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N" 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

712020 4/2020 21812020 4 17/04/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.416,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO N° 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N" 00712017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 S/2020 276/2020 S 18/0S/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA S86,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNIClPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO ~\\ CONTRATO N° 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

17.41l.20~ 7/2020 5/2020 277 /2020 20/0512020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO N° 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 6/2020 306/2020 6 18/06/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 586,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N° 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 6/2020 30712020 6 18/06/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.413,20 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 7/2020 363/2020 7 17/07/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 574,20 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 00712017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N° 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 7/2020 364/2020 7 20/07/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 17.425,80 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL W 00512017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 8/2020 431/2020 8 19/0812020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 570,60 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 8/2020 424/2020 8 20/08/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.429,40 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 00712017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 9/2020 477 /2020 9 17/09/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 552,60 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 00712017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N° 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 9/2020 478/2020 9 18/0912020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 17.447,40 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017· PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 10/2020 531/2020 10 19/10/2020 PROFISSIONAIS ESPEClALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 554,40 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA W 04.12.2019 A 04.12.2020 
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 

17~5~, 

CONTRATO N° 00712017, EDITAL N° 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N° 00712017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 10/2020 532/2020 10 20/10/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL N" 005/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 
AO CONTRATO N" 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 11/2020 580/2020 11 19/11/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 606,60 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 00212019, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N° 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

7/2020 11/2020 581/2020 11 19/11/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 17.393,40 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N" 04.12.2019 A 04.12.2020 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2020, DO 
CONTRATO N° 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO N° 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

320/2020 1/2020 66712020 14/12/2020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 608,40 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.VIGÊNCIA N° 04.12.2020 A 04.12.2021 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2020, DO 
CONTRATO W 007/2017, EDITAL W 005/2017, TOMADA DE PREÇO 00212017 
AO CONTRATO W 007/2017 - PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS TÉCNICOS E 

320/2020 1/2020 668/2020 14/1212020 PROFISSIONAIS ESPECIALlZADOS PARA ASSESSORIA E CONSUL TORIA TÉCNICA 17.391,60 
JURIDICA ADMINISTRATIVA DOS ATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM 
COMO EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETOS DA LEI EM TRAMITAÇÃO NESTA 
CÂMARA MUNICIPAL. VIGÊNCIA W 04.12.2020 A 04.12.2021 

TOTAL 666.000,00 
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Câmara Municipal de 
COSIA RICA - MS 

Início Institucional Como Consultar 

» Contratos e Aditivos » Contratos Firmados 

~ Detalhamento do Contrato 

Informações Gerais 

Entidade 

Número 

Sequêncla 

CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA 

03 

49 

Tipo de Contratação ASSESSORIA JURIDICA 

Ano 

Descrição 

Contratada 

Modalidade 

Processo 

Data de Assinatura 

ta de Inicio 

Data de Término 

Objeto 

Valor do Contrato 

2020 

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A 
CAMARA MUNICIPAL 

552 - BASTOS, CLARO & DUAILlB ADVOGADOS ASSOCI 

INEXICIBILlDADE 

00004 

17/03/2020 

17/03/2020 

31/12/2020 

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A 
CAMARA MUNICIPAL E EM JULGANDO ESTE NECESSARIO PRESTACAO DE 
SERVICOS DE ADVOCACIA COM ATUACAO FORENSE EM 1 E 2 INSTANCIA NO 
PROSSEGUIMENTO DA REPRESENTACAO E DEFESA DE INTERESSES E 
DIREITOS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATlVO MUNICIPAL EM 
PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM CURSO NO JUIZO DESTA COMARCA 
TRIBUNAL DE JUSTICA E EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE 
PROCEDIMENTOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL COM 
ATUACAO PROFISSIONAL IMEDIATA EM NOME DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
PERANTE AQUELA CORTE DE CONTAS EM DEMANDAS QUE SE 
DIFERENCIEM DA COMPLEXIDADE COTIDIANA DA PROCURADORIA JURIDICA 
NOS INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

75.333,33 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN Lei nO 4.320/64 Lei da Transparência (LC nO 131/09) 

Portal da Transparência do Governo Federal Transparência Brasil Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nO 101/00) 

CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA 
Endereço: Rua Ambrosina Paes Coelho, 190 - Centro - Telefone: 67-3247-1254 

s2 .asp.srv. br/etransparencia.cm .costarica.ms/servlet/wpcontratodetalhe?XjWizPWkkIHfWrMidd2icxjhD 1 C6ba 1 U5jLLdzPR+MfW55mFmrt_PxLNc. . . 1/1 



Dra. Diana Valéria F. Stefanello Vasques 

VASQUES 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

Dr. Paulo Cezar GreffVasques 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

À Câmara Municipal de Cassilândia 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ORÇAMENTO 

Cassilândia/MS, 7 de janeiro de 2021. 

CNPJIMF N°: CNPJ n" 19.373.896/0001-82 

PROPONENTE:VASQUESADVOGADOSASSOCIADOSSS-ME 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Paraná, n° 656 - Centro de Sidrolândia-MS 
FONE N°: 67-99647-3710 I I E-MAIL: contato@vasquesadvogados.adv.br 

DETALHAMENTO DO OBJETO: 

1. Compras e Licitação: Consultoria, Assessoramento e Apoio técnico na elaboração dos processos de 

dispensa de licitação, compras diretas e de pronto pagamento, e nas licitações convencionais e pregões. 

Implantação de Manual de Normas e Procedimentos Iicitatórios; Elaboração dos editais e rotinas de 

trabalho para as atividades ligadas aos procedimentos licitatórios (CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio, 

Assessoria Jurídica, etc), com a capacitação, atualização, reciclagem e treinamento rotineiro e gradativo 

do pessoal de cada área; Treinamento com atualização rotineira dos servidores, por meio de reuniões de 

orientação, palestras, seminários e/ou minicursos. Realizar levantamento documental e coleta de 

informações para identificar erros, equívocos e eventuais descumprimento das normas do Tribunal de 

Contas do Estado, nos Processos Administrativos que tratam de licitações e contratos pretéritos. 

2. Recursos Humanos: Consultoria, Assessoria e Apoio técnico no Gerenciamento de planos de 

carreira, política salarial, remunerações, incentivos e beneficios, diagnosticando eventuais 

desconformidade e sugerindo soluções; Suporte no cadastro de servidores, folha de pagamento, rotina 

de férias, cálculo de remuneração, etc; Análise do clima organizacional e mapeamento das competências 

técnicas e comportamentais serão necessárias para melhor fluência da equipe; Auxiliar na elaboração 

dos projetos de leis que melhor se adequem a realidade de pessoal no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal e das necessidades dos servidores, ouvidas as partes interessadas; Auxiliar a equipe da 

Câmara Municipal no caso de eventual processo seletivo e/ou contratação temporária por excepcional 

interesse público. 

.:.. 

'S
"V I VAS Q UES n Rua Paraná, 656 - Centro - Sidrolândia-MS - 79.170-000 - Fone: (67) 3272-1220 

ADVOGADOS ~ Rua Grapiá, 65 - Carandá Bosque - Campo Grande-MS - 79.032-550 - Fone: (67) 3301-9229 
ASSOCIADOS e:> E-mail: contato@Vasquesadvogados.adv.br 



Dr. Paulo Cezar GreffVasques 

Dra. Diana Valéria F. Stefanello Vasques 

.~ASQUES 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

3. Defesas no Tribunal de Contas do Estado: Realizar Consultoria, Assessoramento e Apoio Técnico 

na elaboração de respostas às intimações e notificações do Tribunal de Contas, em processos com trâmite 

por aquela Corte; na elaboração de recurso contra decisões do Tribunal de Contas, e acompanhamento 

dos processos da atual Mesa Diretora. 

Valor mensal: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) mensais, para pagamento na forma do objeto a 
ser contratado. 

Validade da proposta: 60 (sessenta dias). 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: 

Nome: Paulo CezarGrefIVasques, brasileiro, casado, advogado, OABIMS 12.214, CPF n" 860.363.191- 
34, com e scritório profissional sito a Rua Paraná, 656, centro, Sidrolândia-MS. 

V ASQUES Af ~vbGAD~S ASSOCIADOS 
Paulo ~ ezar GreffVasques 

Sócio-proprietário 

CARINBO DA EMPRESA 

'19.373.896/0001-82' 
VASQUES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS SS· IIE 
RUA At.RANÃ.'" eM 

B.CENTAO·CEP·7~1~ 
.IDROLANDIA - MS 

LJl"SORIQAO MUNICIPAL 13StS4_J 

'S' I VASQUES ~ RuaPII1"8Ilá, 656-Centro- Sidrolílndia-MS-79.170-000- Fone: (67)3272-1220 
ADVOGADOS ~ Rua Grapiá, 65 - Canmdá Bosque - Campo Grande-MS -79.032-550 - Fone: (67) 3301-9229 

_ ASSOCIADOS C!:::> E-mail: contato@vasquesadvogados.adv.br 



VASQU ES ADVOGADOS ASSOCIADOS SI 

Dr Paulo Cezar Gretf Vasques 

1" ALTlfRAÇÃO E CONSOLIDAÇ~O CONTRATUAL DA SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS VASQUES & INSFRAN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S -ME 

PAULO CEZAR GREFF VASQUES, advogado, casado, residente rua Rio Crande do 
Norte, n. } .. IJ Sidrolândia/Mx, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 860.363.191 .. 34 e na 
Ordem dos i\d\'ogad()~ do Brasil - SeccÍ,onal de Maro C;rn%() do Sul sob o n. 12.214; c NERY 
RAMÓN INSFRÁN JÚNIOR, advogado, solteiro, residente 11:1 rua Santo Angelo, n. 5:19, Campo 
Gr:lI1dc/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas lisicas sob () n. 719.03.3.'1:'>1 .. 04 c na Ordem dos 
.vdvogados do Brasil - Scccional de Maro Grosso do Sul sob o n. 12.215, panes entre si ajustadas, 
rem a constiruicão de uma sociedade de ad"ugados, Llue se r<::gt'r~ pelas disposiçoes da 1 ,ti ~.l)U6, de 
()4 de Julho de 19Y4, bem corno pelas ~~'gLlintt, cláusulas t' condiçúc,:. 

L)nicos sócios da sociedade de advogados VASQUES & INSFRÁN ADVOGADOS 
ASSOCIADOS SS - ME, nesta cidade de Sidrolândia, E:'(i:du de Mato Grosso do Sul, na Rua 
PJr;lná, n. 656, Centro, CFP 7l).170 .. UOO, registrada na Ordem dos i\ch'ogaJus do Brasil sob de 
ordem 6.,6/2UB e inscrita nu CNPJ !i'v[!, sob () n" 1 ~U 73.1:l%/liUOI-82, resolvem, assim, proceder a 
primeira alteração e consolidaçào du seu contrato social, mediante as condições l' cláusulas 
segumtes: 

DA RAZÃO SOCIAL 
Cláusula e - A raZ:10 social qut' é: VASQUES & INSFRÁN ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SS - ME lJ:lssa neste :HO para: VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 
ME 

INGRESSO E RETIRADA DE SÓCIO 
Cláusula 2" - rngre~s,l na sociedade DIANA VALÉRIA FONTANA STEFANELLO 

V ASQUES, advogadn, casada, residente rua Rio C; rande do [\;()rte, 11. 343. Sidroiândia!r.JS, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob (J n. 967.54.1.XY 1 .. 6~ e 11:1 Urdem Jus Ad'í'()g::ld(J'; do Brnsi! - 
Sl'ccional <.1(: Mato C rosso do Sul sob \) :1. l'IA 7(>. 

Cláusula 3" - Retira-se da sociedade o sócio NERY RAlvIÓN INSFRÁN JÚNIOR, 
acima qualificado, detentor de 5.1j()() quotas, no \':1lrJl' unitário de n.s I,OU (um real), tornlizando o 
valor (.k RS 5.()lJ(),()() (cinco mii reais) cedendo e transferindo 4.9l)l) (quatro mil novccr-nros) de SlY1S 

quotas p:lra () sócio PAULO CEZAR GREFF VASQUES l: IOu (,CelTlj de suas '-ll:UUS par:\ () sócio 
ljU(; ora ingrcS$~l na sociedade. 

§ 1" - U sócio ljuc Se rerun da sociedade, declara ler recebido LUUUS os seus direitos to 
haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar seju a qU(' título for, nem dos 
cessionários e nem da sociedade, dando .. lhe geral e irrevogável quitação, 
§ 2U •. (.) sócio aqui admitido, na condição de cessionário da parte do cedente, a partir deste 
contrato assume rodos O~ deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transferidos pelo 
ccdcntc, passando a fazer F,H te il1tegrantc da sllcicd:ldc, com idtnticus direi r", c ()brig:lçóe~. 

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 
Cláusula 5" - A gerência e adrninistracâo dos negócius sociais, cabe ali SÚC10 PAULO 

CEZAR GREFF VASQUES exclusivamente, ljUe usará u tirulo de Sócio Proprietário, praticando 
os atos conforme estabelecido no parágrafo seguinte: 



00 Sócio Proprietário ou por procurador, por ele constituído, em nome da sociedade: 
a) Representação perante terceiros em geral, inclusive repartições públicas de qualquer 

natureza c entidades do sistema financeiro bem CO!T\() representação em juízo ou fora 
dele, ativa l' passivamente; 

b) Despedida c punição de empregados, libcrnçáo e movimentação de I!( ;'l"S c outros 
prcvidcnciários, quitações c rescisões trabalhistas, representação perante entidades 
sindicais, previdenciárias e órgãos do Ministério do Trabalho; 

c) Emitir faturas; 
d) Praticar os atos ordinários de administração dos negócios sociais. 
e) Constituição de procurador ad neguLÍa com poderes determinados e tempo cerro de 

mandato, podendo haver mais de um procurador; 
Q Alienar, onerar, ceder c transferir bens imóveis (: direitos a eles relativos, fixando e 

aceitando preço$ e formas de pagamento, recebendo e dando quitações, transferindo c. 
emitindo posse c domínio, transigindo. 

g) Outorga, aceitação e assinatura de contratos ou atos jurídicus em geral, cum assunção de 
obrigações e outras cláusulas; 

h) Abertura c encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques 
e ordens de pagamento; 

i) Aceite de título cambiários e comerciais em geral, resultantes de obr.igações da sociedade; 
j) Constituição de procurador ad judicia, podendo haver mais de um procura lor; 
k) Receber e dar quitação de créditos, dinheiros c valores 
Parágrafo 2u - é absolutamente vedado, sendo nulo e inoperantc em relação à sociedade, o 
uso da razão social para fins c objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusivo 
prestação de avais, fianças e outros ',HuS de favor, mesmo ~lLlt a benefício dos próprios 
sócios. 
Parágrafo 3" - 1\(> sócio incumbido da gerência poderá ser atribuídos pro laborc mensais, 
fixados e levados {l conta das despesas gerais. 

DO DESIMPEDIMENTO 
Cláusula 4" - O administrador declara, sob :.1S pel1:1s da lei, gue não está impedido de exercer 

a administração da sociedade, pur lei especial, ou em virtude ele condenação criminal, ou pur se 
encontrar sob o efeito dela, pena l.lue vede, ainda ljlle temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
uu por crime falimenrar, prevuricaçào, peita, suborno, concussão, pecul.iro. ou conta a economia 
popular, contra () sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as 
relações de CUnSLll1JO, fé pública, ou a propriedade. 

DA CONSOLIDAÇÃO 
Cláusula 5" - O contrato ora alterado consolida-se com a seguinte: redação: 

CONTRATO CONSTlTUTIVO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 55· ME 

Pelo presente instrumento particular, 
PAULO CEZAR GREFF VASQUES, advogado, casado, residente rua Rio Grande do 

Norte, n. :143 Sidrolândia/Mõ, in. crito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 11. 8ó(J.}ü3.191-34 e 11:1 
Urdem dos Advogados do Brasil - Scccional de Mato (;rosso do Sul s( -b o n. 12.2"14; e DIANA 
VALÉRIA FONTANA STEFANELLO VASQUES, advogada, casada, residente rua Rio Grande 
do Norte, n. :>43, SiJrolfllldlajrvlS, inscrito no Cadastro 0(' Pessoas Físicas sob (l 11. 967.S43.}5l)'1-6K c 
na Ordem dos Advogados do Brasil - Scccional de Mato Crossu du Sul sob o n. 1 1.476, partes 



Capítulo I 
DA RAZÃO SOCIAL E SEDE 

Cláusula r - Fica constituída uma sociedade de advogados, yuc girará sob a razão social de 
VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME. 

Parágrafo I" - ,,\ Sociedade tem sede c foro nesta cidade de Sidrolândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, na Rua Paraná, n. 656, Centro, C:EP 79.17CJ-OOO. 
Parágrafo 2<> - Poderão ser abertos e fechados escritórios em qualquer ponto do território 
nacional, sempre sob responsabilidade direta do Sócio Proprietário, respeitada a obrigação de 
inscrição suplementar do responsável e da própria sociedade, bem C01110 a devida 
comunicação à Scccional do registro original. 

Capítulo II 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

Cláusula 2" - /\ sociedade tem por objetivo disciplinar a colaboração recíproca nu trabalho 
profissional, bem como (l expediente e resultados patrimoninis :1U feridl!~ na prestação de serviços de 
advocacia em geral, tais como: aconselhamento e representação C111 ações CI\'lS; criminais; 
trabalhistas; dos órgãos de controle externo e interno; comerciais; no âmbito do direito 
prcvidcnciário, agrano, bancário, constitucional, tributário, dcsportivo, empresarial; ações 
administrativas, inclusive atividades jurídicas de contabilidade c de auditoria; assistência jurídica em 
direitos autorais; consultaria em direito; forrnalizaçâo de contratos escrituras, inventários; análise de 
documentação jurídica; elaboração de estatutos sociais; escrituras de constituição de sociedades; 
assistência jurídica em registro de parentes; inrerrnediação de :'1.CUI'c!os; inrervenção cxrrajudicial para 
garanria de direitos; orientação jurídica e111 geral, em especial de assuntos fiscais, de gestã() pública, 
orientação legal em pre:;taçôe~ de contas, t no âmbito da adrninistraçào pública. 

Parágrafo Unico - serviços privativos da advocacia, conforme reservados no Estatuto dos 
Advogados serão exercidos individualmente pelos sócios, ainda Cjue revertam ao patrimônio 
social os respectivos honorários. 

Capítulo 111 
DO CAPITAL SOCIAL 

Cláusula 3" - O capital social, totalmente inte~raliL:aJo, é de RS lO.(lOO,On (dez mil reais), 
dividido em IO.(JOO (dez mil) cotas, cada uma no valor de R$ 1,Ou (um real), assim distribuído entre 
os SÓCIOS: 

Nome Sócio % Quotas Em Reais 
Pl\ULO CEZ1\R CREFf1 '\'l\S(~UES 99 
DL\N!\ V!\LÉlUi\ .F. STEFANEUJO V!\S(._2UES I 
TOTAIS 100 

9.900 
'100 
10.000 

RS 9.900,O{) 
RS 1 ()(),OO 
R$ 10.000,00 

Capítulo IV 
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

Cláusula 4a - Os sócios respondem solidariamente, pelas obrigações sociais perante terceiros 
em geral, se o capital social não cobrir tais obrigações. 

Parágrafo I" - Quando no exercício de atos de advocacia com () uso da raL::10 social, tudo, 
os sócios respondem pessoal, solidária e ilimitadamente pelos danos eventualmente causados 
a clientes, por ação ou omissão, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar perante a 
Ordem dos Advogados J(l Brasil, a (lllC porn:ntura incorrer () responsável direto pelo ato. 



Capítulo V 
DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 

Cláusula 5" - i\ gerência e administração dos negócios sociais, cabe ao SOCIO PAULO 
CEZAR GREFF VASQUES exclusivamente, que USMá o rirulo de Sócio Proprietário, praticando 
os atos conforme estabelecido no parágrafo ~eguinre; 

Parilgrafo Único .. Para ()~ seguintes au.s a sociedade estará representada pela assinatura 
isolada do Sócio Proprietário ou por procurador, por ele cousutuido, em nome thl sociedade; 
a) Representação perante terceiros em geral, inclusive repartições públicas de: qualquer 

natureza e entidades do sistema financeiro bem como representação em juizo ou fora 
dele, ativa c passivamente; 

b) Despedida e punição de empregados, liberação e movimentação de FGTS e outros 
previdenciários, quitações e rescisões trabalhistas, representação perante entidades 
sindicais, previdenciárias e úrg;lu~ do Ministério do Trabalho; 

c) Emitir faturas: 
d) Praticar lJS atos ordinários de admmistraçào dos tlegúcios sociais. 
c) Constituição de procurador ad negucia com poderes determinados c temp() cerro de 

manda tu, podendo haver mais de um procurador; 
f) !\ licnar, onerar, ceder e transferir bens imóveis c direitos a eles relativos, fixando c 

aceitando preços e formas de pagamento, recebendo e dando quitações, transferindo c 
emitindo posse e domínio, transigindo. 

g) Outorga, aceitação e assinatura de contratos ou aros jurídicos em t(cral, com assunçào de 
obrigações e outras cláusulas; 

h) Abertura e encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques 
e ordens de pagamento; 

i) Aceite de titulo carnbiários e comerciais em ger,ll, resultantes ele: obrigações da sociedade; 
j) Constituição de procurador ad judicia, podendo haver mais de um procurador; 
k) Receber c dar quitação de créditos, dinheiros e valores. 
Parágrafo 2" - é absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação c1 sociedade, o 
uso da r:1%;lO social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive 
prestaçâo de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo ljue a beneficio dos próprios 
sócios. 
Parágrafo 3" - Ao sócio incumbido da gerência poderão ser atribuídos pro labore mensais, 
fixados e levados à CU\1W das despesas gerais. 

Capítulo VI 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS E RESULTADOS SOCIAIS 

Cláusula 6" - O exercício social coincidir.i com () ano C1\ il, iniciando-se, portanto, em 1 "~o de 
janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada :lOO. 

Cláusula 7" - Ao tinal do exercício social serão levantados balanços gerais para fins 
societános e encerrados os resultados contábcis contra a conta lucros (,U prejuízos acumulados, 
destinando-se os lucros e prejuízos na forma prevista pela CLáusula SU. 

Parágrafo I". i\ Sociedade, conforme deliberação dos sócios ou seus representantes legais, 
poderá levantar balanços intermediários c, com base nos mesmos, distribuir os resultados 
neles consignados. 



.~ . 
Yfl' s: 

Cláusula 8" . Du lucro do exercício scráo compensados, absorvidos uu deJuziJo;-i, ~ (,n,.,\. .> 
I LI ' - '- d '\ .' , id I I .c, I .-' yua yuer outra esunaçao, as prO\'lsnes e natureza tnbutann mCI entes SI) ore () ucro e (,s prt:) , 

acumulados existentes. 
Parágrafo 1'), O lucro líquido do exercício, :1.rÓ$ as deduções e compensações previstas na 
Cláusula 8", rctro, terá a dcstinação cluC for deliberada pelos quoristns, ficando facultada, a 
qualquer tempo, as distribuições intermediárias ele lucros ames do término elo seu exercício 
social, as quais tomado pur base dcmonstrncõcs contábcis intercalares às anuais, levantadas 
com u propósito específico de permitir a distribuição antecipada de lucros da Sociedade 
Parágrafo 2°, O~ SÓCIOS poderão deliberar pela distribuição proporcional ou 
desproporcional de lucros em relação às participações detidas por cada um nu capital social, 
respeitando os eventuais acordos existentes entre eles e (l menor pra:w estipulado pela 
legislação. 
Parágrafo 3", Nào se incluem na composição do lucro do exercício, para fim socictários c 
de distribuição aos quotistas, ü saldo da despesa contabilizadn a título de juros sobre o capital 
próprio, clut: será eliminada do resultado socictúrio e incluída corno redutora da conta de 
lucros ou prejuizos acumulados. Lruretanro, quando da e íeuvaçao do valor do, lucros :1 

distribuir aos SÓCIO:; quoristas, dele serão inte~ralmente deduzidas as importâncias já pagas 
como juros sobre o capital próprio, ~Iue terão o tratamento de lucros pagos antecipadamente. 
Parágrafo 4", Os prejuízos apurados serão absorvidos, pelos lucros acumulados de 
exercícios anteriores e pelas reservas de lucros e LI\.: capital, caso existam, nesta ordem. 
Parágrafo 5", O saldo remanescente de prejuízos apurados nu exercício, não absorvidos ou 
compensados na forma do disposto nu irem antecedente, permanecerá acumulado na conta 
de Prejuízos .vcumulados para LIU(; seja compensado 1..'111 exercícios s(;guinr(:~, 
Parágrafo 6", .1':01 qualquer hipótese, inclusive J(; dissolução L: liquidação da Sociedade, O~ 

prejuízos acumulados remanescentes serão sempre suportados pelos quoristas na proporção 
de suas quotas. 
Parágrafo 7° - Todos o,' resultados das atividades profissionais de advocacia dos sócios, 

ainda L]uc individualmente auferidas, reverterão a beneficio do patrimônio social e serão atribuídos 
conforme a participação ele cada sócio titular no capital. 

Capítulo VII 
DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE E EVENTOS DE DISSOLUÇÃO 

Cláusula 9" - i\ duração da sociedade ~ por tempo indererrninado. 
Cláusula 10" - A morte, incapacidade, insolvência, dissençào ou retirada de qualquer sócio 
implicarão em dissolução da sociedade, assumindo () c:lrgo de liquidante o sócio 
remanescente yue procederá :1OS trâmites da liquidação na Iorma da lei, salvo se a dissolução 
ocorrer por hipóteses de retirada, disscncâo ou denúncia do contrato social, casos em yue () 
liquidanre ser;l acolhido pela maioria JI) capital ~l)cd, 

Parágrafo único - Entrando a sociedade em liLlllid:lç~t(), os :1Ú\,()S o u passivos que pur final 
se apurarem serão distribuídos ou suportados pelos SÓCIOS na proporção em 1..1 L1e titularem o 
capital social. 
Cláusula UU - !\ dissolução prevista na cláusula })" não ocorrerá se o sócio remanescente, em 
prazo de até 90 dias do fato ocorrido ou do recebimento da notificação c:xpn:'~sa do outros 
sócio cluanto a sua retirada ou dissençào, manifestar a SU,l intenção de -1 ar continuidade à 
sociedade com admissão de outro ~úci(), llllC atenda ;tll:> requisitos legais, e rernanejamento 
das cotas sociais, 
Parágrafo 1" - Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um bnl.uico especial em 
prazo subseqüente de noventa dias par::t apurar o valor liquido do património social c das 
cotas, I "cito isso, o valor das CUt;1S do sócio falccidc, incapacitado, insolvente ou retirante 
será pago ao próprio uu seus herdeiros, conforme ;) hipótese, em ;Hl: doze parecias mensais, 
iguais e consecutivas, devidnrnerue corrigi das pelo mesmo índice aplicável à correçào dos 
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ativos sociais, vencendo-se :1 primeira a .')(J dias da assinatura da alteração contratual-e í1~""\;'/ 
demais em igual data dos meses seguintes. 
Parágrafo 2" - Em caso de exclusão de sócio por qualquer das hipóteses previstas em lei, 
inclusive por perda do registro de inscrição na O;\B e a deliberação da maioria absoluta do 
capital social, clue concornitantcrncntc delibere a continuidade da sociedade, proceder-se-à 
conforme previsto nu parágrafo I') desta cláusula. 

Capitulo VIII 
DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS 

Cláusula 12" - Aos sócios é reservado o direito de preferência na aquisição de COt:1S do 
capital. 

Parágrafo 1" - O SOClO CJue desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas cotas 
deverá notificar ao sócio remanescente de sua intenção, especificando quantidade, valor c 
forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado (Iue deverá atender a 
qualificacào de advogado inscrito. 
Parágrafo 2u - 1':111 prazo subsequcnte de trinta dias da efctivacão ela norificaçào, o sócio 
remanescente deverá expressamente mani festar se deseja exercer seu direito de. preferência 
e/ ou ~e possui alguma restrição .10 1!1gre~~ü do eventual interessado na sociedade. 
Parágrafo 3v - Não ocorrendo II exercício do direito de preferência por parte do sócio 
remanescente sobre a totalidade ou partes das cotas ofcrtadas, e nâo havendo restrições ao 
ingresso do eventual interessado na sociedade, () sócio ofcrranrc poderá alienar :1$ cotas 
sobre as quais não tenha recaído li direito de prcfcrcncia au terceiro interessado, nas mesmas 
condições t.:!TI ~ILl<: as tenha ofcrrado ao sócio remanescente. 
Parágrafo 4u - Havendo desinteresse do sócio remanescente nu exercício do direito de 
preferência, mas havendo restrições sua ao ingresso de eventual interessado. a sociedade 
dissolver-se-ri, operando-se sua liquidação nos termos da cláusula !1' acima, 

Capítulo IX 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 13" - L\S deliberações sociais serão adoradas por maioria absoluta de votos valendo 
cada cota um voto inclusive p;Jr~ alteração de cláusulas contrutuais, bastando tantas assinaturas 
quantas sejam necessárias pnra materializar essa maioria e autorizar o registro, 

Parágrafo único - ,\0 sócio dissidente de deliberação social cabe em prazo subseqüente de 
30 (trinta) dias do registro da alteração, a manifestaçâo de seu dissenso, corri o exercício de 
seu direito de retirada L: procedendo-se corno previsto na cláusula 8". 
Cláusula 14" -/\ solução dos casos omissos será adotada consoante as disposições legais 

I'igentes ao tempo e resolução da maioria absoluta do capital social. 
Parágrafo único - Para dirimir controvérsias entre os sócios em caso de exclusài l, de 
retirada ou dissoluçáo parcial c de dissolução total d:l socicd.ulc fica ;m.!icldu \) Tribunal de 
(,tícn e Disciplina da U ,\ B (\ rs parn estabelecer a mediação c; conciliacào, 
Cláusula 15" - Todos os honorários recebidos pelos advogados "luc integrem a sociedade 

reverterão a benefício da mesma, compondo O~ resultados sociais. 
Cláusula 16" - Fica eleito (l foro essencial e contrarual o da cornarca de Sidrolândia Estado 

de Mato Grosso do Sul, C(Jm exclusão de qualquer outro. 
Cláusula 17a - Os sócios declaram sob as penas da lei, LjUe nâo exercem nenhum cargo ou 

oficio público que originem impedimento ou incompatibilidade face o Estatuto da (ll\B, não 
participam de outra sociedade de advogados no âmbito desta :-;ccelonal c ~luC lÚO cstâo incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei LJue os impeçam de participar de sociedades. 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO, para os devidos fins de direito, que a empresa 
VASQUBS ADVOGADOS ASSOCIADOS Sls - ME, com sede na Rua 
Paraná, nO. 656, centro, CEP 79.170-000, Sidrolândia-MS, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nO. 19.373.896/0001-82 
representada por seu sócio Dr. Paulo Cezar Greff Vasques, 
prestou serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica na 
esfera administrativa preventiva e contenciosa englobando os 
setores de licitações, contratos, convenlOS e recursos 
humanos atendendo as necessidades da Câmara Municipal de 
Cassilândia-MS, nAo havendo fatos supervenientes que 
de.abonem .ua conduta técnica dentro dos padrões de 
qualidade e desempenho sendo que .eus representantes atuaram 
de forma zelo.a e com demonstraçAo de rigor técnico e 
conhecimento profissional. 

Cassilândia-MS, 16 de maio de 2016 . 

. ' .--- _.~- - .~ 
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__ :v~ PEREIRA DA COSTA 
PRESIDENTE 

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Eu, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, casado, Ex 
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul 
DETRAN-MS, CPF nO 356.587.891-68, RG n. 078.292 SSP/MS, ATESTO, para os 
devidos fins de direito, que a empresa VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 
- ME, com sede na Rua Paraná, nO. 656, centro, CEP 79.170-000, Sidrolândia-MS, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nO. 19.373.896/0001-82 representada por seu sócio Dr. 
Paulo Cezar GreffVasques, brasileiro, casado, advogado, OABIMS 12.214, prestou 
serviços advocatícios na defesa de meus interesses nos processos em tramite no 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Sul referente aos exercícios 
compreendidos em 01.01.2007 à 31.12.2014, conforme relatórios anexos. 

DOS SANTOS PEREIRA 
íretor Presidente 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDROLÂNDIA - MS 
PREVILÂNDIA 

CNPJ/MF: 01.705.182/0001-69 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO, para os devidos fins de direito, que a empresa VASQUES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS S/S - ME, com sede na Rua Paraná, nO. 656, centro, CEP 79.170-000, 
Sidrolândia-MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nO. 19.373.896/0001-82 representada por seu 
sócio Dr. Paulo Cezar Greff Vasques, atualmente presta serviços de acompanhamento, 
Controle Interno e assessoramento jurídico do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência 
Social do Município de Sidrolândia-MS, consistindo em: 
1. Assessoramento com o intuito de salvaguardar os interesses institucionais relativos à 
proteção do patrimônio contra quaisquer perdas e riscos decorrentes de falhas não 
intencionais (estruturação incorreta de processos, organização ou estratégia) ou propositais 
(atitudes fraudulentas e contra os interesses da instituição); 
2. Auxiliar o Conselho Fiscal no Monitoramento de precisão e a confiabilidade de dados 
financeiros, relatórios contábeis e operacionais relativos à geração de informações adequadas 
e oportunas, fundamentais no campo gerencial e administrativo, sugerindo melhorias para 
melhor compreensão dos fatos e eventos realizados na instituição; 
3. Estimular a eficiência operacional, provendo-se de todos os meios necessários à 
condução de tarefas de forma a obter entendimento, aplicação e ação tempestiva e uniforme; 
4. Verificar a aderência às leis, regulamentações e diretrizes da administração superior, 
assegurando que as políticas e procedimentos definidos sejam adequadamente executados 
e respeitados; 
5. Avaliar e prestar ajuda a Administração a desenvolver adequadamente suas 
atribuições, proporcionando-Ihes análises, recomendações e comentários objetivos, acerca 
das atividades examinadas; 
6. Mensurar os problemas e riscos, assim como o oferecimento de alternativas de 
solução. 

Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta 
técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho sendo que seus 
representantes atuaram de forma zelosa e com demonstração de rigor técnico e 
conhecimento profissional. 

Sidrolândia, 17 de abril de 2019. 

Rua Pernambuco, 860 - Centro - Fone (67) 3272-2231 :.. CEP 79.170-000 - 
SIDROLANDIA - MS. 



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ· 15.424.94810001-41 

DECLARAÇÃO 

Declaro a pedido, para os devidos fins, que PAULO CEZAR GREFFI 
VASQUES foi servidor deste Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul. no cargo em Comissão de Assistente Técnico de Informática, posse em 
01/04/1998, conforme portaria n. 00056/98, publicada no Diário Oficial do Estado 
n. 4751 de 14/04/1998, sendo exonerado do referido cargo em 04/01/2007, 
conforme Portaria n. 0015/2007, de 04/01/2007, publicada no Diário Oficial do 
Estado n. 6883 de 05/01/2007. 

Na mesma data, tomou posse no cargo em Comissão de Assessor de 
Conselheiro, conforme Portaria n. 0015/2007, de 04/01/2007, publicada no Diário 
Oficial do Estado n. 6883 de 05/01/2007. sendo exonerado do referido cargo em 
02/02/2012, conforme Portaria TC/MS n. 005/2012, de 02/02/2012, publicada no 
Diário Oficial TC n. 412 de 03/02/2012. 

E, para que se produzam os efeitos legais de direito, firmo a presente. 

Campo Grande. 12 de dezembro de 2017. 

~ .i r » V J, 1"Ji) 
Chefe de Departam nto 

Parque dos Poderes - Bloco 29 - CEP: 79.031.902 - Campo Grande - MS 



Procurar no site 
(I) 

Notícias 
Página Inicial (http://www.tce.ms.gov.br/) » Notícia» Lista Notícia 

Política de Segurança da 
Informação é implantada no 
TCE/MS 
tlIIl18/12/2009 A Flávio Teixeira DRTMS 15 íii Roberto Araújo DTMS 140 

O Comitê de Segurança da Informação do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), criado 
por meio da Resolução Administrativa nO 100 
(http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/RESOLUCAO 
ADMINISTRATIVA TC 100.pdf), de 18 de novembro de 2009, 

aprovou as normas de segurança da Informação que entrarão em vigor no prazo de 90 dias. No total foram 
aprovadas seis normas que tratam dos seguintes temas: diretrizes gerais para uso dos recursos de tecnologia 
da informação; segurança de informações; controle do parque de informática; internet e webmail; atendimento 
aos usuários de TI; acesso remoto à rede de dados e solicitação de serviços e sistema. 

A Resolução Administrativa nO 100 dispõe sobre a Política Corporativa de Segurança da Informação do 
TCElMS (PCSI) que tem por objetivos garantir a autenticidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a 
integridade das informações produzidas ou custodiadas pelo TCE/MS. Integram, também, a PCSI as normas 
gerais e específicas de segurança da informação, bem como procedimentos complementares, destinados à 
proteção da informação e à disciplina de sua utilização, emanados no âmbito do TCE/MS. 

O Comitê de Segurança da Informação foi instituído por meio da portaria nO 0017/2009 
(http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/Portaria 17.pdf) e é integrado pelo titular da Área de 
Tecnologia da Informação; um representante de cada um dos Conselheiros; um representante dos Auditores; 
um representante do Ministério Público Especial. Os membros titulares foram nomeados pelo presidente, 
conforme segue: Ary Sílvio Alves de Lima; Paulo Cézar Greff Vasques; Alfredo Yokei Okumoto; Terezinha 
Nascimento de Araújo Golin; Vivaldo Chagas da Cruz; Roberto Carlos Correa Rinaldi; Darcy Bordim de Souza 
Junior; Ricardo Curvo de Araújo e Marco Aurelio Gecler Lois. 

De acordo com o chefe da Assessoria de Informática, Ary Sílvio Alves de Lima, o Comitê tem por 
finalidade propor e conduzir diretrizes para a PCSI e tem entre as suas principais competências definir modelo 
de gestão corporativa da segurança da informação e fomentar sua aplicação; propor a elaboração e a revisão 
de normas e procedimentos inerentes à segurança da informação; propor metas e ações corporativas em 
segurança da informação; propor ajustes no modelo de gestão corporativa da segurança da informação, e nas 
ações necessárias à sua implementação, com subsídio no monitoramento e avaliação periódica das praticas 
de segurança da informação. 

Entre as diretrizes de segurança Lima destaca a que determina que todos os computadores do 
TCElMS deverão dispor de programa antivírus a ser ativado automaticamente durante o processo de 
inicialização dos sistemas. Segundo a norma, para garantir a integridade das informações do TCE/MS e evitar 
invasâo de vírus ou outros danos, só devem ser executados programas que tenham sido certificados ou 
liberados pela Área de TI e sempre que se suspeitar ou detectar infecção por vírus, é obrigatória a imediata 

Pleno aprovou a Politica de Segurança 

comunicação a Área de TI. 
Para navegação da internet foram criadas algumas diretrizes, como, por exemplo, a necessidade de 

uma autorização em nível mínimo de Chefia, através de comunicação formal para a Área de TI. Segundo a 
norma "a utilização da Internet ou do Web Mail deve ser restrita às atividades relacionadas com o negócio do 
TCE/MS, sendo permitidos acessos para outros fins apenas em casos específicos liberados pelo TCE/MS. 

A norma especifica que "não é permitido o uso da Internet ou do Web Mail para acesso ou divulgação 
de atividades ilegais, material pornográfico ou político, ou que possa ser considerado impróprio, ofensivo ou 
desrespeitoso para outros, ou que de alguma maneira, possa comprometer a imagem do TCE/MS, nem o 
armazenamento de mensagens de caráter pessoal e extra-empresarial (correntes diversas, piadas, convites 
particulares, publicidade, textos de auto-ajuda, entre outros). 



Clique nos documentos abaixo para ler as normas de segurança: 
NOR-CSI-001 (http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/NOR-CSI-001 
Informatica.pdf) 
NOR-CSI-002 (http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/NOR-CSI-002 - Seguranca de Informacoes.pdf) 
NOR-CSI-003 (http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/NOR-CSI-003 - Internet e WebMail.pdf) 
NOR-CSI-004 (http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/NOR-CSI-004 - Controle do Parque de 
Informatica.pdf) 
NOR-CSI-005 (http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/NOR-CSI-005 - Atendimento aos Usuarios de 
Tl.pdf) 
NOR-CSI-006 (http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/NOR-CSI-006 - Acesso Remoto a Rede de 
Dados.pdf) 
NOR-CSI-007 (http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/NOR-CSI-007 - Solicitacao de Servico de 

Diretrizes Gerais de 

Sistemas.pdf) 

Voltar 
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Prefeito de Selvíria assina TAG 
(http://www.tce. 

TCE-MS capacita gestores públicos E.~ra compras sustentáveis 
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Estado de Mato Grosso do Sul 

M i§'ScJêaprova processo de Monitoramento realizado 'ValeFesública do Estado 
(http://www.tce.ms.gov.brllista_noticias/detalhes/196172) 

Fiscalizar e julgar atos administrativos dos Poderes do Proatividade: agir no sentido de orientar 
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Visão 
pretendidos; 

Mais Notícias (http://www.tce.ms.gov.br/lista_noticias) 

Transparência: dar publicidade dos resultados e das 
atividades do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Ser conhecido e reconhecido como órgão 
indispensável na fiscalização e no controle da gestão 
dos recursos públicos. 

Grosso do Sul, de forma aberta, clara e em tempo 
oportuno; 

Ética: agir com integridade, honestidade e probidade 
para a preservação dos interesses institucionais e dos 
princípios que regem a Administração Pública; 

Competência: ter conhecimento e domínio das 
atividades que desempenha, aprimorando 
continuamente seus conhecimentos, habilidades 
técnicas e não técnicas e os padrões de desempenho 
de suas atividades, mantendo-se alinhado às melhores 
práticas de gestão; 

Comprometimento: agir de acordo com as normas 
legais e constitucionais e atuar com foco na missão, na 
visão e nos objetivos estratégicos do TCE-MS. 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA-GERAL 

N 

CERTIDAO 
A SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

SECCIONAL DE MATO GROSSO DO SUL, 

C E R T I FICA, a requerimento da parte Interessada, que revendo os arquivos desta 
Secretaria, deles constatou que no LIVRO B-1 DE REGISTRO DE SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, sob n.O de ordem 636/2013, está registrado o Contrato Social celebrado entre 
os advogados, PAULO CEZAR GREFF VASQUES, OAB/MS n. ° 12.214 e NERY RAMÓN 
INSFRÁN JUNIOR, OABIMS n°. 12.215 sob a denominação ;'VASQUES & INSFRÁN 
ADVOGADOS ASSOCIADOS", cujo teor foi apreciado pela 2a Câmara Julgadora de 
Processos de Seleção e Prerrogativas, em reunião ordinária realizada no dia 21.11 2013 que 
deferiu o contrato de Registro de Sociedade, por unanimidade. Certifica-se também Que foi 
deferido em 20.01.2015, pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB/MS, o enquadramerao da 
sociedade como Micro Empresa, nos termos da Lei Complementar n.o 123/2006, passando a 
ser denominada IIVASQUES & INSFRÁN ADVOGADOS ASSOCIADOS S5 - ME'. Certifica 
se que foi deferido pela ia Câmara Julgadora de Processos de Seleção e Prerrogativas em 
25.03.2015, o 10 pedido de alteração contratual requerido pela sociedade, no que se retere 
à Cláusula Primeira (alteração da razão social) a Sociedade passa a ser denominada 
"VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 5S - ME"; Cláusula Segunda (ingresso de sócios) 
integra-se a Sociedade a sócia DIANA VALÉRIA FONTANA STEFANELLO VASQUES, 
inscrita na OAB/MS sob N°. 11.476; Cláusula Terceira (retirada de sócio com transferência ds 
catas) retira-se da Sociedade o sócio NERY RAMON INSFRAN JÚNIOR, OAB/MS nO. 12:215; 
Cláusula Quarta (desimpedimento); Cláusula Quinta (alteração da redação da cláusula QUinta). 
Encontrando-se a Sociedade e os sócios em dia com a tesouraria desta Seccional, sem 
penalidades disciplinares em desfavor das partes. NADA MAIS. SECRETARIA DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO MATO GROSSO DO SUL, AOS OITO DIAS 
DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. A PRESENTE CERTIDÃO TEM 
VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DESTA DATA. EU, (IVANA BERNARDES), 
OFICIAL DE REGISTRO, A DIGITEI E SUBSCREVI. 

/ 
/ I 
/ 

, . ECL~~~~ES i; 
\ Seêretátia~· ~,uAta ~~AB/MS 

Av., to Grosso, 4700 - CE[J 79 31-~ Campo Grande/MS 
e/taxo (67) 3318-470d· ww.oabrns.orç.br 



02/01/2021 

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: VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 
CNPJ: 19.373.896/0001-82 

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 n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:16:04 do dia 02/01/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/07/2021. 
Código de controle da certidão: 8029.B9A5.2FB1.FDC1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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:329278/2020 

CNPJ: 19.373.896/0001-82 

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré 
ditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não 
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos 
não tributários, inscritos ou não em dívida 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 certidão. 

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda e da procuradoria-Geral do Estado. 

Certidão expedi da 
de 1.997; art. 178 do 
18 de setembro de 
2020. 

com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nO 9203, de 

1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 

Certidão emitida às 09:33:09 horas do dia 14/12/2020 (hora e data - MS). 

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.br) ou da Procuradoria-Geral 
do Estado (www.pge.ms.gov.br). 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
DIVISÃO DE TRIBUTAÇAo E FISCALIZAÇAO 

RUA SANTA CATARINA. 2«· CENTRO - CEP: 79170-000 - SIDROLANDIA - MS 

FONE: (67) 3272-1466 - E-mail: arrecadacao@sidrolandia.ms.gov.br • 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

o Município de SIDROLANDIA, a requerimento de VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME, 
CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa juridicalflsica a seguir referenciada não 
registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade 
até o dia 05/0212021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários 
ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo (Arr' 165 da Lei 
Complementar N° 03/97 - C6d. Tributário Municipal). 

Cadastro: 

Contribuinte: 
Endereço: 
Bairro: 

Cidade: 

Emissao: 

Número/Controle da Certidão: E1E5AA1D579786FE 

00001871' RGllnscr. Estadual: 

VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME 
RUA PARANA, 656 
CENTRO 

SIDROLÂNDIA-MS 

CPF/CNPJ: 19373896000182 
Complem: 
CEP: 79170000 

06101/202114:24:58 Validade: 0510212021 Usuário: ELIZANGELA 

Porta . 
Chefe de Divido de Tributaçio • Fi.calizaçlo 



30/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

~_v __ ol_ta_r __ ~ILI __ 1_~_p_r_im __ lr __ ~ 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 19.373.896/0001-82 
Razão Social:VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME 
Endereço: R PARANA 656/ CENTRO / SIDROLANDIA / MS / 79170-000 

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 identificada encontra-se em situação regular perante 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:27/12/2020 a 25/01/2021 

Certificação Número: 2020122703381744710070 

Informação obtida em 30/12/2020 09: 27: 48 

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

https:/lconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19.373.896/0001-82 
Certidão nO: 25520560/2020 
Expedição: 07/10/2020, às 10:25:06 
Validade: 04/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.373.896/0001-82, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
GAB. CONS. IRAN COELHO DAS NEVES 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 
PLENO 
PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
ÓRGÃO 
ORDENADO R DE DESPESAS 
CARGO DO ORDENADOR 
ASSUNTO DO PROCESSO 
RELATOR 
CONTRATADO (A) 
PROCEDIMENTO 
LICITATÓRlO 
OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO 
VALOR INICIAL DA 
CONTRATAÇÃO 

: ACOO-G.1CN-390/2014 

: TCIl 0829/20 13 
: 1426982 
: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO 
: JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMElDA 
: PREFEITO 
: CONTRATO ADMINlSTRATIVO N° 94/2013 
: CONS. IRAN COELHO DAS NEVES 
: ALEXANDRE BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 
: INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2013 

: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 

: R$ 156.000,00 

EMENTA. CONTRA TAÇÃO PÚBLICA - P e 2a FASES. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. LEI FEDERAL N° 8666/93, ART. 25, 11 C/C ART. 13, V. FORMALIZAÇÃO 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADAS. REGULARIDADE E 
LEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos relativos ao exame do procedimento visando 

a Inexigibilidade de Licitação n" 002/2013 e formalização do Contrato Administrativo n" 

94/2013, firmado entre o Município de Aparecida do Taboado - MS e de outro lado a pessoa 

jurídica Alexandre Bastos Advogados Associados, submetidos à apreciação do Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; 

Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, reunidos na 20a 

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 1 ° de outubro de 2014, em votação 

unânime e contrariando o r. Parecer do Ministério Público de Contas, nos termos do relatório 

ACOO-G.ICN-390/2014 - Página 1 de 3 



, 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

GAB. CONS. IRAN COELHO DAS NEVES 

e voto do Relator que integram o presente, ajustado às novas disposições regimentais, 

ACORDAM em: 

1 - Declarar a regularidade e legalidade do procedimento visando à 
Inexigibilidade de Licitação n" 002/2013 e forrnalização do Contrato 
Administrativo n° 94/2013, firmado entre o MUNICÍPIO DE APARECIDA 
DO TABOADO - MS, CNPJ/MF n? 03.563.335/0001-06, representado pelo 
Prefeito, Sr. José Robson Samara Rodrigues de Almeida, CPFIMF n° 
275.899.271-04, como contratante, e de outro lado ALEXANDRE BASTOS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ/MF n° 08.761.038/0001-99, 
representada pelo Sr. Alexandre Aguiar Bastos, CPFIMF n° 465.762.591- 
00, como contratada, com fundamento no artigo 21, inciso II e artigo 59, 
inciso I, da Lei Complementar n" 160/2012, c/c o artigo 13, inciso 11, alínea 
"a", artigo 120, incisos I e Il, artigo 121, incisos I e II e artigo 171, da 
Resolução Normativa TC/MS n° 76, de 11 de dezembro de 2013; 

2 - Determinar o retorno destes autos à 2a ICE para que aguarde a total 
execução financeira do contrato, nos termos do artigo 84, parágrafo único, 
inciso 11, alínea "a" c/c o artigo 120, § 2° do Regimento Interno aprovado 
pela Resolução Normativa TC/MS n? 76/2013; 

3 - Intimar os interessados acerca do resultado deste julgamento, em 
conformidade com o artigo 50, inciso I e artigo 65, ambos da Lei 
Complementar n" 160, de 02 de Janeiro de 2012, c/c o artigo 99, da 
Resolução Normativa TC/MS n° 76, de 11 de dezembro de 2013. 

Campo Grande - MS, 4 de novembro de 2014. 

Cícero Antônio de Souza 

Conselheiro-Presidente 

Iran Coelho das Neves 
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
GAB. CONS. IRAN COELHO DAS NEVES 

Conselheiro-Relator 

José Ricardo Pereira Cabral 

Conselheiro 

Waldir Neves Barbosa 

Conselheiro 

Ronaldo Chadid 

Conselheiro 

José Aêdo Camilo 

Representante do Ministério Público de Contas 

ACOO-G.ICN-390/2014 - Página 3 de 3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJIMF: 03.501.574/0001-31 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0456/2015 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.o 08/2015 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua São Paulo, n0964, centro, nesta cidade, inscrito no 
C.N.P.J. sob o N°.03.501.574/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. Ari Basso, brasileiro, casado, portador do RG n. ° 001664632 SSP/RS e CPF n. ° 
058.019.820-00, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Norte, NO 251, Centro, 
Sidrolândia-MS, doravante denominada Contratante e a empresa VASQUES & 
INSFRÁN ADVOGADOS ASSOCIADOS 55 - ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n. ° 
19.373.896/0001-82, com estabelecimento na Rua Paraná, 656, centro, nesta cidade 
Sidrolândia/MS, doravante denominada Contratada, representada neste ato por Nery 
Ramon Insfrán Júnior, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade tipo 
OAB/MS n.o 12.215, emitida pela OAB/MS, e do CPF n.o 719.033.131-04, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho de homologação do processo de Convite n001/2015, e nos 
termos da Lei Federal n.o 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e 
condições que se enunciam a seguir: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Constitui o objeto do presente a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e 
Aconselhamento Jurídico em licitações e convênios administrativos, nos termos do 
Termo de Referência Anexo I, do Convite n001/2015. 

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será reàlizado por 
execução indireta sob o regime de empreitada por preço global. 

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕE~ DE PAGAMENTO: Dá-se a este 
contrato o valor global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para a prestação de 
serviços do objeto previsto na cláusula primeira. 

§ 1° - Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados em conta corrente, 
mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, e mediante a 

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e visadas, por 
funcionários deste Município. 

§ 2° - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art. 
40, da Lei Federal n.O 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data 
dos reajustes determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação 
efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante 
pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA (IBGE). 

§ 3° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato 
atribuível à tontratada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), 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 do mês correspondente, repetindo-se a 
operação a cada mês de atraso. 

§ 4° - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. 

§ 5° - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá 
sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, 
dando-se, então, prosseguimento à contagem. 

cLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo interesse do Município, o presente Contrato poderá 
ser prorrogado nos casos previstos na legislação pertinente. 

cLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto 
da presente licitação, correrão por, conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se 
de recursos financeiros próprios do Município: 

06.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI 
\ '. 

I • 

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJIMF: 03.501.574/0001-31 

04.123.0046-2406 - Manutenção do Departamento de Finanças - DEFIN 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, a 
seu critério e através da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 
cumprimento do presente contrato, e, a contratada declara aceitar, integralmente, todos 
os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
contratante. 

§ 1° - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, 
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros. 

§ 2° - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena 
multa. 

§ 3° - O Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações 
civis decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

§ 4° - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. , 

§ 5° - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.o 8.666/93 
em sua atual redação, garantia previa e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 6° - O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 2% 
(dois por cento) do valor do contrato, em cada caso. 
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJIMF: 03.501.574/0001-31 

§ 7° - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infrações cometidas. 

cLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administràção, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei Federal n08.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para o Município; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1° - A Contratada reconhece os direitos do Município, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da lei Federal n08.666/93. 

§ 2° - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

cLÁUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, 
vinculado ao Convite n001/2014, nos termos do Inciso XI do Art. 55 da lei n.o 
8.666/93, em sua atual redação. 

cLÁUSULA NONA - Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do 
objeto, serão aplicáveis a legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do 
Art. 55 da lei n.o 8.666/93, em sua atual redação. , 

cLÁUSULA DÉCIMA - Compete à contratada manter, durante toda a execução do 
presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Departamento de Contabilidade da Prefeitura 
Rua 'São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJIMF: 03.501.574/0001-31 

Municipal de Sidrolândia, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, nos termos do § 3° do Art. 55 da Lei n.o 8.666/93, em sua atual redação. 

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do 
prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do presente 
contrato, na Imprensa Oficial. 

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra 
encargos exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: O foro do presente contrato será o da 
Com arca da cidade de Sidrolândia, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 2 
(duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo 
assistiram. 

~ AfiÍBASSO 
Prefeito do Município de Sidrolândia-MS 

N kJt~( 
~ CONTRATAõA , 

Dr. Nery Ramon Insfrán Júnior 

Sidrolândia-MS, 10 de fevereiro de 2015. 

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS. 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA GERAL 

CERTIDÃO 
o SECRETÁRIO-GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL 

DE MATO GROSSO DO SUL, 

C E R T I FICA, a requerimento de parte interessada, que revendo os 
arquivos desta Secretaria, constatou que no LIVRO B-1 DE REGISTRO DE SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, sob n,o de ordem 63612013, está registrado o Contrato Social celebrado entre 
os advogados, PAULO CEZAR GREFF VASQUES, OABlMS n.o 12.214 e NERY RAMÓN 
INSFRAN JUNIOR, OAB/MS nO. 12.215 sob a denominação "VASQUES & INSFRAN 
ADVOGADOS ASSOCIADOS", cujo teor foi apreciado pela 2a Câmara Julgadora de 
Processos de Seleção e Prerrogativas, em reunião ordinária realizada no dia 21.11.2013 que 
deferiu o contrato de Registro de Sociedade, por unanimidade. Certifica-se também que foi 
deferido em 20.01.2015, pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB/MS, o enquadramento da 
sociedade como Micro Empresa, nos termos da Lei Complementar n.o 123/2006, passando a 
ser denominada ''VASQUES & INSFRAN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME. Certifica 
se que foi deferido pela 1 a Câmara Julgadora de Processos de Seleção e Prerrogativas em 
25.03.2015, o 1° pedido de alteração contratual requerido pela sociedade, no que se refere 
à Cláusula Primeira (alteração da razão social) a Sociedade passa a ser denominada 
"VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME"; Cláusula Segunda (ingresso de sócios) 
integra-se a Sociedade a sócia DIANA VALÉRIA FONTANA STEFANELLO VASQUES, 
inscrita na OAB/MS sob N°. 11.476; Cláusula Terceira (retirada de sócio com transferência de 
catas) retira-se da Sociedade o sócio NERY RAMON INSFRAN JÚNIOR, inscrito na OAB/MS 
sob N°. 12.215; Cláusula Quarta (desimpedimento); Cláusula Quinta (alteração da redação da 
cláusula quinta), encontrando-se os sócios em dia com a tesouraria da Seccional, sem 
penalidade disciplinar em desfavor das partes. NADA MAIS. SECRETARIA DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO MATO GROSSO DO SUL, AO OITO DO MÊS 
DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. A PRESI;~TE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 
60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DESTA DATA ""EUi\f(JHENNEFFER L1SS ), OFICIAL DE 
REGISTRO, A DIGITEI E SUBSCREVI. " 



Dr Paulo Cezar GretfVusques 

e ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS VASQUES & INSFRÁN ADVOGADOS ASSOCIADOS SjS - ME 

PAULO CEZAR GREFF VASQUES, advogado, casado, residente rua Rio Grande do 
Norte, n. 343 Sidrolândia/Mx, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob (l n. 860,363.191-34 e na 
Ordem dos Advogados do Brasil - Scccional de Mato Grosso do Sul sob o n. 12.214; e NERY 
RAMÓN INSFRÁN JÚNIOR, advogado, solteiro, residente na rua Santo Ângelo, n. 539, Campo 
Grande/MS, inscrito nu Cadastro de Pessoas Físicas sob u n. 719.033.131-U4 e na Ordem dos 
Advogados do Brasil - Sccciorul de Mato Grosso do Sul sob u n. 12.215, partes entre si ajustadas, 
têm a ccnstiruição de uma sociedade de advogados, llue ~\;' rl'ged pelas disposições da I ,<.:i ~,9U6, de 
04 de julho de 1994, bem corno pelas seguintes cláusulas e condições. 

Únicos sócios da sociedade de advogados VASQUES & INSFRÁN ADVOGADOS 
ASSOCIADOS SS - ME, nesta cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua 
Paraná, n. 656, Centro, CFP 7<J.170-0UO, registrada na Ordem dos Advogados do Brasil sob de 
urdem 636/2U13 c inscrita nu CNPI/1VII' sob o n" 1<J.373.~%/UUUl-82, resolvem, assim, proceder a 
primeira alteração e consolidacáo do seu contrato social, mediante as condições l' cláusulas 
seguintes: 

DA RAZÃO SOCIAL 
Cláusula 1" - A razão social que é: VASQUES & INSFRÁN ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SS - ME passa neste ato para: VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 
ME 

INGRESSO E RETIRADA DE SÓCIO 
Cláusula 2· - Ingrcssn na sociedade DIANA VALÉRIA FONTANA STEFANELLO 

VASQUES, advogada, casada, residente rua Rio Grande do Norte, n. 343, Sidrolândia/MS, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n, 9ó7.54.).X91-6H e na Ordem dos Advogados do Brasil - 
Scccional de Mato (;roSS() do Sul sob () n. 11.476. 

Cláusula 3a - Retira-se da sociedade (l sócio NERY RAMÓN INSFRÁN JÚNIOR, 
acima qualificado, detentor de 5.1 )()() ljUotas, no valor unitário de R$ l,(lU (um real), rotalizando o 
valor de R$ 5.()()(),()() (cinco mil reais) cedendo e transferindo -t.<)()() (quatro mil novecentos) de suas 
tjuutas para o sócio PAULO CEZAR GREFF VASQUES c I UU (cem) de suas quutas para o sócio 
LILle ora ingressa na sociedade. 

§ l'' - O sócio Llue Se retira da sociedade, declara ter recebido todos os seus direitos e 
haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a LJue título for, nem dos 
cessionários e nem da sociedade, dando-lhe geral e irrevogável quitação. 
§ 2u - O sócio aqui admitido, na condição de cessionário da parte do cedente, a partir deste 
contrato assume todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transferidos pelo 
ccdcntc, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações. 

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 
Cláusula 5a - A gerência e adrninistração uus negócios sociais, cabe ao sócio PAULO 

CEZAR GREFF VASQUES exclusivamente, Llue usará o título de Sócio Proprietário, praticando 
os atos conforme estabelecido nu parágrafo seguinte: 

Çl>'" ------------~~--~~----~~~~~~~~~~~--.~--~~~~-------------- Rua Parann nO li5b. ccmro, Sidrolfll!llia/MS - CEI' 7~ 171)-IIOU - c\JneY[';,,,,,, 'b 7) 3172-1221) 
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Parágrafo 1° - Para os seguintes atos a sociedade estará representada pela assinaC't~~.~~IQjl,;' 
do Sócio Proprietário ou por procurador, por ele constituído, em nome da sociedade: 
a) Rcprcscnração perante terceiros em geral, inclusive repartições públicas de qualquer 

natureza e entidades Jo sistema financeiro bem corno rcprcscntnçâo l:111 juízo ou fora 
dele, ativa e passivamente; 

b) Despedida c punição de empregados, libcraçáo e movimentação de I;GTS e outros 
prcvidcnciários, quitações c rescisões trabalhistas, representação perante entidades 
sindicais, previdenciárias e órgãos do Ministério do Trabalho; 

c) Emitir faturas; 
d) Praticar os atos ordinários de administração dos negócios sociais. 
e) Constituição de procurador ad negotia com poderes determinados e tempo certo de 

mandato, podendo haver mais de um procurador; 
Q Alienar, onerar, ceder e transferir bens imóveis c direitos :1. eles relativos, fixando e 

aceitando preços e formas de pagamento, recebendo c dando quitações, transferindo e 
emitindo posse c domínio, transigindo. 

g) Outurga, aceitação e assinatura de contratos ou aros [uridicos em geral, com assunçâo de 
obrigações t: outras cláusulas; 

h) Abertura c encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques 
e ordens de pagamento; 

i) Aceite de título carnbiários e comerciais em geral, resultantes de obrigaçôes da sociedade; 
j) Constituição de procurador ali iudicia, podendo haver mais de um procurador; 
k) Receber c dar quitaçào de créditos, dinheiros c valores. 
Parágrafo 2° - (: absolutamente vedado, sendo nulo c inopcrantc em relação à sociedade, o 
uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive 
prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo yue a beneficio Jus próprios 
SOCIOS. 

Parágrafo 3° - Ao sócio incumbido da gerência poderá ser atribuídos pm labore mensais, 
fixados e levados J conta das despesas ger:1.Ís. 

DO DESIMPEDIMENTO 
Cláusula 4" - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impe.:dido de exercer 

a administração da sociedade, pur lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pur se 
encontrar sob u efeito dela, pena ~Iue vede, ainda yue tempurariamente, o acesso a cargus públicos, 
ou por crime falimentar, prevnricaçáo, peita, suborno, concussão, peculato, ou conta a economia 
popular, contra li sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

DA CONSOLIDAÇÃO 
Cláusula 5~ - O contrato ora alterado consolida-se com a seguinte redação: 

CONTRATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS • ME 

Pelo presente instrumento particular, 
PAULO CEZAR GREFF VASQUES, advogado, casado, residente rua Rio (;rande do 

Norte, n. 34" Sidrolândia/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n, HM).3ú3.191-34 e na 
Urdem dos Advogados do Brasil - Scccional de l\bto Grosso do Sul sob () n. 12.214; c DIANA 
VALÉRIA FONTANA STEFANELLO VASQUES, advogada, casada, residente rua Rio Grande 
do Norte, n. 343, Sidrolândia/Mx, inscrito no Cadastro de Pessoas lisicas sob o n %7.543.8<J1-ú!:l e 
na Ordem dos Advogados du Brasil - Scccional de Mato Grosso du Sul sob u n. 11.476, partes 



Capítulo I 
DA RAZÃO SOCIAL E SEDE 

Cláusula ta _ Fica constituída uma sociedade UL: advogados, yUL: girará sob a razão social de 
VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME, 

Parágrafo l" - A Sociedade tem sede e foro nesta cidade de Sidrolândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, na Rua Paraná, n. (156, Centro, CEP 79,170-OOO, 
Parágrafo 2° - Poderão ser abertos e fechados escritórios em qualquer ponto do território 
nacional, sempre sob responsabilidade direta do Sócio Proprietário, respeitada a obrigação de 
inscrição suplementar do responsável c da própria s( .cicdadc, bem como a devida 
comunicação à Scccional do registro original. 

Capítulo 11 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

Cláusula 2a _ A sociedade tem pur objetivo disciplinar a colaboração reciproca nu trabalho 
profissional, bem como II expediente e resultados parrimoniais .iuferidos na prestação de serviços de 
advocacia em geral, tais como; aconselharnento e represenrnção em ações civis; criminais; 
trabalhistas; dos órgãos de controle externo e interno; comerciais; no âmbito do direito 
prcvidcnciário, agrário, bancário, constitucional, tributário, dcsportivo, empresarial; ações 
administrativas, inclusive atividades jurídicas de contabilidade L: de auditoria; assistência jurídica em 
direitos autorais; consulroria em direito; formalização de contratos escrituras, inventários; análise de 
documentação jurídica; elaboração de estatutos sociais; escrituras de constituição de sociedades; 
assistência jurídica em registro de patentes; intermediacào de acordos; inrcrvençâo extrajudicial para 
garantia de direitos; orientação jurídica em geral, em especial de assuntos fiscais, de gestão pública, 
orientação legal em prestaçiies de contas, e no âmbito da administração pública, 

Parágrafo Unico - serviços privativos da advocacia, conforme reservados no Estatuto dos 
Advogados serão exercidos individualmente pelos sócios, ainda que revertam ao patrimônio 
social os respectivos honorários, 

Capítulo 111 
DO CAPITAL SOCIAL 

Cláusula 3" - t) capital social, totalmente inregralizado, é de RS I n,()UO,(lO (dez mil reais), 
dividido em 1(),()()() (dez mil) cotas, cada uma no valor de RS 1,(){) (um real), assim distribuído entre 
os sócios: 
Nome Sócio % Quotas Em Reais 
Fi\ULO CEZJ\R (;RErF Vj\SC >UES 99 
DIAN..:\ VALÉRIA F. STEF!\NELLO VASC~UES 1 

9,90() 
100 

R$ 9,900,00 
R$ 100,00 

TOTAIS 100 10.000 R$ 10.000,00 

Capítulo IV 
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

Cláusula 4a - Os sócios respondem solidariamente, pelas obrigações sociais perante terceiros 
em geral, se o capital social não cobrir tais obrigações, 

Parágrafo 1" - Quando no exercício de aros de advocacia com o uso da razão social, todos 
os sócios respondem pessoal, solidária e ilimitadamente pelos danos eventualmente causados 
a clientes, por ação ou omissão, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar perantt a 
Ordem dos Advogados do Hrasil, a que pO!Tenrura incorrer o responsável direto pelo aro. 
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Parágrafo 2° - No LJue disser respeito a atos e omissões pessoalmente praticados, ;;','%tf.ff~·:,o/· 
aspecto profissional Lluanto ao societário, Ljue causarem prejuízos à sociedade, inclusn \.. "·\;_'.Y 
ressarcimento a terceiros, o sócio faltoso deverá cobrir as perdas sofridas pelos demais 
sócios de forma integral. 

Capítulo V 
DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 

Cláusula 5'" - A gerência e administração dos negócios sociais, cabe ao SÓCIO PAULO 
CEZAR GREFF VASQUES exclusivamente, LILle usará o título de Sócio Proprietário, praticando 
os atos conforme estabelecido no parágrafo seguinte: 

Parágrafo Único - Para os seguintes aros a sociedade estará representada pela assinatura 
isolada do Sócio Proprietário ou pUI' procurador, por ele constiruido, em nome da sociedade: 
a) Representação perante terceiros em geral, inclusive repartições públicas de qualquer 

natureza e entidades do sistema financeiro bem como representação em juízo ou fora 
dele, ativa c passivamente; 

b) Despedida e punição de empregados, liberação e movirnentaçâo de FGTS e outros 
previdenciários, quitações e rescisões trabalhistas, representação perante entidades 
sindicais, previdenciárias e órgãos do Ministério do Trabalho; 

c) Emitir faturas; 
d) Praticar os atos ordinários de administração dos negócios sociais. 
e) Constituição de procurador ad ncgotia com poderes determinados e tempo certo de 

mandato, podendo haver mais de um procurador; 
D Alienar, onerar, ceder e transferir bens imóveis e direitos a eles relativos, fixando e 

aceitando preços e formas de pagamento, recebendo e dando quitações, transferindo c 
emitindo posse e domínio, transigindo. 

g) Outorga, aceitação e assinatura de contratos ou atos jurídicos em geral, com assunçào de 
obrigações e outras cláusulas; 

h) Abertura e encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo chegues 
e ordens de pagamento; 

i) Aceite de título cambiá rios e comerciais em gcr'll, resultantes de obrigações da sociedade; 
j) Constituição de procurador ad judicia, podendo haver mais de um procurador; 
k) Receber I.! dar quitação de créditos, dinheiros e valores. 
Parágrafo 2U - é absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o 
uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive 
prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo LJue a beneficio dos próprios 
sócios. 
Parágrafo 3" - Ao sócio incumbido da gerência poderão ser atribuídos pro labore mensais, 
fixados e levados à conta das despesas gerais. 

Capítulo VI 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS E RESULTADOS SOCIAIS 

Cláusula 6u - O exercício social coincidirá com u ano civil, iniciando-se, portanto, em 1 ''. de 
janeiro e encerrando-se em :'> 1 de dezembro de cada ano. 

Cláusula 7U - 1\0 final do exercício social serão levantados balanços gerais para fins 
societários e encerrados os resultados contábeis contra a conta lucros ou prejuízos acumulados, 
destinando-se os lucros e prejuízos na forma prevista pela Cláusula 8". 

Parágrafo 1", A Sociedade, conforme deliberação dos sócios ou seus representantes legais, 
poderá levantar balanços intermediários e, com base nos mesmos, distribuir os resultados 
neles consignados. 



Cláusula 8" - Do lucro du cxcrcicio scrào compensados, absorvidos uu deduzido 
qualquer outra destinação, as pwyisúes de natureza triburária incidentes sobre o lucro e us 
acumulados existentes. 

Parágrafo 1", O lucro líquido do exercício, após as deduções c compensações previstas na 
Cláusula S", rctro, terá a dcstinaçâo qUL' for deliberada pelos quotistas, ficando facultada, a 
qualquer tempo, as distribuições intermediárias de lucros antes do término do seu exercício 
social, as quais remarão pur base demonstrações conrábcis intercalares às anuais, levantadas 
com u propósito específico de permitir a distribuição antecipada de lucros da Sociedade. 
Parágrafo 2U, OS SOCIOS poderão deliberar pela distribuição proporcional ou 
desproporcional de lucros em relação às participações detidas por cada um no capital social, 
respeitando os eventuais acordos existentes entre eles e () menor prazo estipulado pela 
legislação. 
Parágrafo 3", Não se incluem 11:1 composição do lucro do exercício, para fim socictários e 
de distribuição aos quoristas, o saldo da despesa contabilizada a título de juros sobre o capital 
próprio, \.jlle será eliminada du resultado socictário e incluída corno rcdurorn da conta de 
lucros uu prejuízos acumulados. l vntretunto, quando da efetivaçâo do valor dos lucros a 
distribuir aos sócios quotistas, dele serão inlegcl1ment<: deduzidas as importâncins já pagas 
cumu juros sobre u capital próprio, yue terão u trararnenro de lucros pagos antecipadamente. 
Parágrafo 4U, OS prejuízos apurados serão absorvidos, pelos lucros acumulados de 
exercícios anteriores e pelas reservas de lucros e de: capital, caso existam, nesta ordem. 
Parágrafo 5", O saldo remanescente de prejuízos apurados no exercício, não absorvidos ou 
compensados na forma do disposto nu item antecedente, permanecerá acumulado na conta 
de Prejuízos Acumulados para yu<: seja compensado <:111 exercícios seguintes. 
Parágrafo 6U, Em qualquer hipótese, inclusive de dissolução c liquidação da Sociedade, os 
prejuízos acumulados remanescentes serão semprt: suportados pelos quotistas na proporção 
de suas quotas. 
Parágrafo 7" - Todos os resultados das atividades profissionais de advocacia dos sócios, 

ainda que individualmente aufcridus, reverterão a benefício do patrimônio social e serão atribuídos 
conforme a participação de cada sócio titular !10 capital. 

Capítulo VII 
DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE E EVENTOS DE DISSOLUÇÃO 

Cláusula 9a - ,t.., duração da sociedade é pur tempo indeterrninado. 
Cláusula 10a - A morre, incapacidade, insolvência, dissençào ou retirada de qualquer sócio 
implicarão em dissolução da sociedade, assumindo () cargo de liquidante u sócio 
remanescente que procederá aos trâmites da liquidação na forma da lei, salvo se a dissolução 
ocorrer por hipóteses de retirada, disscnçâo ou denúncia do contrato social, casos em que o 
liquidante ser.i acolhido pela maioria do capital social. 
Parágrafo único - Entrando a sociedade em liquidaçào, os ativos ou passivos CJue por final 
se apurarem serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção em \.Iue titularem o 
capital social. 
Cláusula lla - ;\ dissolução prevista na cláusula W não ocorrerá SL: u sócio remanescente, em 
prazo de até 90 dias do fato ocorrido ou do recebimento da notificação expressa do outros 
sócio quanto a sua retirada ou dissenção, manifestar a sua intenção de dar continuidade à 
sociedade com admissão de outro sócio, ljUt atenda aos requisitos legais, e rernauejarnento 
d.1S c< iras sociais. 
Parágrafo 1" - Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um balanço especial em 
prazo subseqüente de noventa dias par<1 apurar o valor líquido du património social c das 
coras. Feito isso, o valor das coras do sócio falecido, incapacitado, insolvente ou retirante 
será pago ao próprio uu seus herdeiros, conforme a hipótese, em ati: doze parcelas mensais, 
iguais e consecutivas, devidamente currigidas pelu mesmo índice aplicável à correção dos 
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ativos sociais, vencendo-se a primeira a ~() dias da assinatura da alteração contranral-e a-;,-.':,;,/ 
demais em igual data dos meses seguintes, 
Parágrafo 2" - Em caso de exclusão de sócio por qualquer das hipóteses previstas em lei, 
inclusive por perda do registro de inscrição na O/\R e a deliberação da maioria absoluta do 
capital social, Cjue concomitantcmcntc delibere a continuidade da sociedade, proceder-so-á 
conforme previsto nu parágrafo 1" desta cláusula. 

Capítulo VIII 
DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS 

Cláusula 12~ Aos sócios é reservado o direito de preferência na aquisiçâo de cotas do 
capital. 

Parágrafo 1" - () SOClO que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas cotas 
deverá notificar ao sócio remanescente de sua intenção, especificando quantidade, valor e 
forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado que deverá atender a 
qualificação de advogado inscrito. 
Parágrafo 2U - Em prazo subscquente de trinta dias da efetivacào da notificaçâo, o sócio 
remanescente deverá expressamente manifestar se deseja exercer seu direito de preferência 
c/ou se possui alguma restrição ao ingressu do eventual interessado na sociedade. 
Parágrafo 3U - Nào ocorrendo u exercício do direito de preferência por parte do sócio 
remanescente sobre a totalidade nu partes das coras ofertadas, e não havendo restrições ao 
ingresso do eventual interessado na sociedade, o sócio o fcrtantc poderá alienar as cotas 
sobre as quais não tenha recaído u direito de preferência ao terceiro interessado, nas mesmas 
condições em I.jw,: as tenha ofcrtndo ao sócio remanescente, 
Parágrafo 4U - r lavcndo desinteresse do sócio remanescente nu exercício do direi tu de 
preferência, mas havendo restrições sua ao ingresso de eventual interessado, a sociedade 
dissolver-se-à, operando-se sua liquidação nos termos da cláusula ~a acima, 

Capítulo IX 
DISPOSiÇÕES GERAIS 

Cláusula 13a - • \s deliberações sociais serão adoradas por maioria absoluta de votos valendo 
cada cota um voto inclusive para alteração de cláusulas conrraruais, bastando tantas assinaturas 
quanras sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar u registro. 

Parágrafo único - /\0 sócio dissidente de deliberacáo social cabe em pr:l%U subseqüente de 
3U (trinta) dias du registro da alreraçâo, a manifesração de seu dissenso, cum u exercício de 
seu direito de retirada e procedendo-se como previsto na cláusula t)U, 

Cláusula 14· -A solução dos casos omissos será adotada consoante as disposições legais 
vigentes ao tempo e resolução da maioria absoluta do capital social. 

Parágrafo único - Para dirimir controvérsias entre os sócios em caso de exclusão, de 
retirada ou dissolucâc. parcial e de dissolução [(It:11 da sociedade fica indicado () Tribunal de 
I~tica e Disciplina da U:\Bjl\IS para estabelecer a mediação e conciliação. 
Cláusula 15" - Todos os honorários recebidos pelos advogados llue integrem a sociedade 

reverterão a beneficio da mesma, compondo os resultados sociais, 
Cláusula 16~ - Fica eleito o foro essencial e contratual o da comarca de Sidrolândia Estado 

de Mato Grosso do Sul, com exclusão de qualquer outro, 
Cláusula 17~ - Os sócios declaram sob as penas da lei, ~]lIe n:i() exercem nenhum cargo ou 

ofício público que originem impedimento ou incompatibilidade face o Estatuto da OAH, nào 
participam de outra sociedade de advogados no âmbito desta Scccionul c ~Ille nJO estão incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei l]Ue os impeçam de participar de sociedades, 
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todas as cláusulas e condições, assinam-no em quatro "ias de igual teor e mesmos fim, com as duas 
testemunhas abaixo qualificadas, autorizados todos os usos e registros necessários . 
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RECOMENDAÇÃO N° 36, DE 14 DE JUNHO DE 2016. 

(Publicada no Diário Eletrônico do CNMP, Caderno 
Processual, de 6/7/2016, págs. 8/9) 

Dispõe sobre recomendação acerca das cautelas que 
devem ter os membros do Ministério Público ao 
analisar a contratação direta de advogados ou 
escritórios de advocacia por ente público. 

o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no artigo 130-A, §2°, I, da Constituição Federal e com fundamento no 

artigo 147 , inciso IV, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público 

RICNMP, nos autos da Proposição n° 0.00.000.000171/2014-42, julgada na 2a Sessão 

Extraordinária, realizada em 14 dejunho de 2016; 

Considerando que para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13 da 

Lei n°. 8.666/93, com inexigibilidade 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 REsp n''. 1.192.332/RS 

(2010/0080667-3), julgado em 12/11/2013, entendeu que é impossível aferir, mediante 

processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado, pois trata-se de prestação de serviços 

de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição; e 

que a singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste em seus conhecimentos 

individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável 

escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de 

licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal já estipulou as balizas para que seja 

considerado crime licitatório a contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de 

licitação ao julgar o Inq 3074/ SC, Ia Turma, reI. Min. Roberto Barroso (julgado 26/08/2014); 

Considerando que a conclusão do mencionado julgado é a de que, diante da natureza 

intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da 

discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional; 

Considerando a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida 

no julgamento da Ação Penal 917 (julgada em 07/06/2016); 

Considerando que a contratação direta de advogado ou de escritório de advocacia por 

ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não significa ato ilícito ou ímprobo, 

RESOLVE, respeitada a independência funcional dos membros e a autonomia da Instituição, 

expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO: 

Art. 10 A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público, 

por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou improbo, pelo que 

recomenda aos membros do Ministério Público que, caso entenda irregular a contratação, 

descreva na eventual ação a ser proposta o descumprimento dos requisitos da Lei de 

Licitação. 

Brasília-DF, 14 de junho de 2016. 

RODRlGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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RECURSO ESPECIAL N° 1.192.332 - RS (2010,()080667-3) 
RELATOR 
RECORRENTE 
ADVOGADO 
RECORRIDO 

MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAlA FILHO 
ÉLBIO DE "MENDONÇA SENNA 
JOSÉ ALEXANDRE BARBOZA JUNQUEIRA E OUfRO(S) 
MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

EMENTA 

ADMINISTRATNO E PROCESSUAL CNIL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATNA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 17 DA LIA. ART. 295, V DO CPC. ART. 178 DO 
CCfl6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA"MENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 
ARTS. 13 E 25 DA LEI 8.666j93. REQUISITOS DA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. SINGUlARIDADE DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. 
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR NA 
ESCOLHA DO "MELHOR PROFISSIONAL, DESDE QUE PRESENTE O 
INTERESSE PÚBLICO E INOCORRENTE O DESVIO DE PODER, AFILHADISMO 
OU COMPADRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. Quanto à alegada violação ao 17, §§ 70., 80., 90. e 10 da Lei 
8.429j92, art. 295, V do CPC e art. 178, § 90., V, b do CCfl6, constata-se que tal 
matéria não restou debatida no acórdão recorrido, carecendo de 
prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. 
Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 

2. Em que pese a natureza de ordem pública das questões 
suscitadas, a Corte Especial deste Tnbunal já fumou entendimento de que até 
mesmo as matérias de ordem pública devem estar prequestionadas. Precedentes: 
AgRg nos EREsp 1.253.389tSP, ReI. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02p5j2013; 
AgRg nos EAg 1. 330. 346tRJ, ReI. Min. ELIANA CALMON, DJe 20p2j2013; AgRg 
nos EREsp 947.231tSC, ReI. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10p5j2012. 

3. Depreende-se, da leitura dos arts. 13 e 25 da Lei 8.666j93 
que, para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13, com 
inexigibilidade de licitação, imprescindivel a presença dos requisitos de natureza 
singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória especialização. 

4. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho 
intelectual do Advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza 
personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição. 

5. A singularidade dos serviços prestados pelo Advogado 
consiste em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação 
profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o melhor profissional, para 
prestar serviço de natureza intelectual, por meio de licitação, pois tal mensuração 
não se funda em critérios objetivos (como o menor preço) . 

6. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de 
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assessoria juridica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao 
administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da 
discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, pam a escolha do melhor 
profissional. 

7. Recurso Especial a que se dá provimento para julgar 
improcedentes os pedidos da inicial, em razão da inexistência de improbidade 
administrativa. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
PRIMEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por maioria, vencido o Sr. Ministro Sérgio Kukina, dar 
provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos da inicial, em 
razão da inexistência de improbidade administrativa, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Ari Pargend1er e Arnaldo 
Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília Dl", 12 de novembro de 2013 (Data do Julgamento). 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
J.\.1INISTRO RElATO R 
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• 
SÚMULA TC/MS Nº 62 

Contrato. Advogado. Serviço técnico profissional. Conceito notório. Natureza 
singular do serviço. Inexigibilidade de licitação. Legalidade. Regularidade. 

"OS SERViÇOS DE NATUREZA TÉCNICO-JURíDICO, DE INTERESSE DA COISA 
PÚBLICA EM DEFESA NAS CAUSAS JUDICIAIS, ASSESSORIA OU CONSULTORIA, 
PODERÃO SER CONSIDERADOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, DESDE QUE 
SEJA CONSIDERADO O MAIS ADEQUADO À SATISFAÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO, ESTE FIRMADO COM DISPENSA DO PROCESSO LlCITATÓRIO." 

DECISÕES RELEVANTES: 

"A contratação direta de serviço de advocacia, por inexigibilidade de licitação, com 
suporte no permissivo contido no inciso /I do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, demanda 
não só a demonstração da notória especialização do profissional ou escritório 
escolhido, mas também a comprovação da singularidade do objeto da avença, 
caracterizada pela natureza 'excepcional, incomum à praxe jurídica' do respectivo 
serviço." (TCU. Acórdão: 3924/2012 - Segunda Câmara Ministro Relator José Jorge. DJ 
05/06/2012) 

"[. . .) Analisadas as peças que instruem os autos, verificamos que foi celebrada a 
presente contratação direta por inexigibilidade de licitação, prevista no inciso /I do 
artigo 25 da Lei Federal 8666/93: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: , . 
/I - 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; . 
( ... ) 
O MPC suscitou dúvidas quanto à contratação direta sem licitação por inexigibilidade, 
razão pela qual o Responsável foi diligenciado e apresentou suas justificativas, as quais 
entendemos que merecem acolhida pela sua procedência. 
Alegou o Responsável à época, em síntese, que além do objeto do contrato enquadrar 
se em uma das hipáteses previstas no artigo 13 da Lei 8666/93, o serviço é de caráter 
excepcional. não continuado à administração pública, com a consequente inviabilidade 
de sua satisfação por qualquer profissional. 
Com relação à pesquisa de mercado e a justificativa de preço solicitada pelo MPC, o 
Responsável informou que além de terem sido feitas consultas a outros profissionais, 
quando foram sugeridos valores compatíveis ao pactuado assim como valores a maior, 
diante da singularidade do objeto não existe uma tabela de referência de mercado. 
A razão da escolha do executante, segundo o Responsável, se deu através de pesquisa 
junto a outros órgãos e entidades, chegando ao nome do contratado, com o seu 
currículo, onde constava uma Certidão do Tribunal de Contas com pelo menos 19 
(dezenove) processos de contratação do profissional julgadas como regular, e cópia de 
julgado pelo Tribunal de Justiça decidindo pela regularidade de contrato firmado 
nestas mesmas condições, com o mesmo profissional, mesmo objeto sem 
procedimento licitatório por inexigibilidade. 
Foi apresentada pelo Responsável a relação nominal dos procuradores jurídicos da 
Câmara Municipal de Dourados à época, conforme o solicitado pelo MPC, justificando 
que por se tratar de assunto que exige conhecimento técnico específico, buscou-se 



preservar o corpo jurídico do legislativo a fim de que suas atividades não fossem 
prejudicadas. 
A nosso ver restou demonstrado que os serviços a serem realizados possuem natureza 
singular, incomum, e requer que sejam prestados por profissional de notória 
especialização, pressupostos necessários à inexigibilidade de licitação insculpidos no 
inciso li, do artigo 25 acima transcrito. 
Observamos que o serviço contratado efetivamente está entre as hipáteses previstas 
no também já transcrito artigo 13 acima, que fornece um elenco de situações em que 
se pode verificar o serviço técnico profissional especializado. 
Ora, a natureza singular do serviço contratado pela Câmara Municipal de Dourados se 
caracteriza pela situação enfrentada com diversas Comissões Processantes instauradas 
frente a agentes políticos municipais, de grande repercussão na mídia e com 
consequências imprevisíveis àquela administração pública. 
Efetivamente tais serviços não poderiam ser realizados por qualquer advogado, pois a 
sua natureza singular exige a atuação de um profissional especializado. 
Restou ainda comprovado nos autos, através de extensa documentação juntada às 
f57/71, a notória especialização do profissional contratado conforme preceitua o § 1º 
do práprio artigo 25: 
Art.25 . 
§ 1º 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. 
A especialização tem a ver também com a sua qualificação no ramo de atuação e o 
profissional contratado já possuía, inclusive, desempenho anterior no mesmo objeto, 
cuja contratação sem procedimento licitatório por inexigibilidade obteve julgamento 
favorável do Poder Judiciário Estadual via do Acórdão proferido nos Autos de 
nº2010002513-7/0000-00 - Reexame de Sentença - Chapadão do Sul (cópia juntada às 
f60/64) e onde a ementa assentou o seguinte: 
EME N T A - RECURSO OBRIGA TÓRIO - AÇÃO POPULAR - PRELIMINAR - 
ILEGITIMIDADE PASSIVA - CÂMARA DOS DEPUTADOS - REJEITADA - MÉRITO - 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ASSESSORAMENTO DA CÂMARA EM COMISSÃO 
DE INQUÉRITO - NOTÓRIA ESPECIALlZA- ÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - RECURSO 
IMPROVIDO. A Câmara dos Deputados possui legitimidade para figurar no pólo passivo 
de ação popular que objetiva declarar a ilegalidade de ato consistente na contratação 
de advogado, sem a realização de procedimento licitatório. É inexigível o procedimento 
licitatório para contratação de advogado de notária especialização, contratado para 
prestar assessoria na comissão parlamentar de inquérito, visando o afastamento do 
Prefeito Municipal. 
No mesmo sentido esta Corte de Contas já proferiu entendimento sobre a matéria 
através da Súmula TCIMS n962: 
SÚMULA TCIMS N.!! 62 
Contrato. Advogado. Serviço técnico profissional. Conceito notório. Natureza 
singular do serviço. Inexigibilidade de licitação. Legalidade. Regularidade. 
"05 SERVICOS DE NATUREZA TÉCNICO-JURíDICO, DE INTERESSE DA COISA PÚBLICA 
EM DEFESA NAS CAUSAS JUDICIAIS, ASSESSORIA OU CONSULTORIA, PODERÃO SER 
CONSIDERADOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZA CÃO, DESDE QUE SEJA CONSIDERADO O 
MAIS ADEQUADO À SATISFACÃO DO OBJETO DO CONTRA TO, ESTE FIRMADO COM 
DISPENSA DO PROCESSO LICITA TÓRIO.11 (Grifo nosso) 
( .. .) 
Face a todo o exposto VOTO: 
1. pela REGULARIDADE e LEGALIDADE do procedimento licitatório e da formalização do 
Contrato nº016/CMD/2010, celebrado entre a Câmara Municipal de Dourados/MS e 
Naudir de Brito Miranda de acordo com o inciso I, do artigo 311, do Regimento Interno 
TC/MS e nos termos da primeira parte do inciso I, do artigo 312 do mesmo Regimento; 



2. pela determinação ao Ordenador de Despesas para que quando do envio dos 
documentos referentes à execução contratual (2!! fase), encaminhe a este Tribunal, 
relatório das atividades desenvolvidas pelo contratado, comprovadas com 
documentos, sob pena de sanções futuras; Comunique-se o resultado do presente 
julgamento aos Interessados, nos termos do artigo 50 da Lei Complementar Estadual 
n!!160/2012.( ... ) "(TCE/MS. Processo nº TC/12295/2010. MS. Conselheiro Relator 
Waldir Neves Barbosa. Diário Oficial TCE/MS nº 632. de 13/03/2013) 

"! .. .) V O TO 
1. Procedimento licitatório - Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, 
11, da Lei nº 8.666, de 1993. 
Inicialmente, o conteúdo da Lei nº 8.666, de 1993, diz, pelo texto do seu art. 25, o 
seguinte: 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 
[ ... J 
/I - para 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; 
[ ... J 
§ 1º - 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. 
Nessa matéria, Jorge Ulisses Jacob Fernandes, autor dos mais ilustres, explica que os 
requisitos exigidos pela regra do inciso /I daquele art. 25 devem ser examinados na 
seguinte ordem: 
a) referentes ao objeto do contrato: 
• que se trate de serviço técnico; 
• que o serviço esteja elencado no art. 13 da Lei nº 8.666/1993; 
• que o serviço apresente determinada singularidade; 
• que o serviço não seja de publicidade ou divulgação. 
b) referentes ao contratado: 
• que o profissional detenha a habilitação pertinente; 
• que o profissional ou empresa possua especialização na realização do objeto 
pretendido; 
• que a especialização seja notória; 
• que a notória especialização esteja intimamente relacionada com a singularidade 
pretendida pela Administração. 
No caso analisado, cumpre verificar se o serviço pretendido pela Administração está 
elencado nas disposições do art. 13 da Lei nº 8.666, de 1993 - que deve ser de natureza 
técnica. Quanto a isso, dispõe a regra do referido artigo: 
Art. 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

/lI - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
Ora, não restam dúvidas de que os serviços que o profissional contratado presta 
(assessoria técnica na área previdenciária para elaboração de apoio às ações de 
estudos e equações econômicas financeiras) se enquadram perfeitamente na regra do 
inciso 11/ do artigo em referência, conforme bem demonstra o objeto do contrato. 
De outro lado, o serviço a ser contratado deve apresentar uma singularidade que 
inviabilize a competição entre vários profissionais técnicos especializa dos. E aqui reside 
a segunda exigência, a de que se trate de um serviço de natureza singular, valendo a 
observação de que a singularidade se refere ao objeto do contrato e não ao executor 
do serviço. 



Na definição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 
Singular é a característica do objeto que o individualiza, distingue dos demais. É a 
presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador [ ... ]. 
A singularidade pode incidir sobre um serviço cujo valor esteja abaixo dos limites dos 
incisos I e I/, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993; ..... ; pode exigir alta tecnologia ou 
conhecimentos práticos de uma atividade. A essência da singularidade é distinguir os 
serviços dos demais a serem prestados. (p. 609) (Negritos adicionados) 
A respeito do assunto, o Tribunal de Contas da União firmou o seguinte 
pronunciamento: 
[ ... ] A singularidade, esta sim, é quem efetivamente dá causa a que se torne inviável 
licitar. A inviabilidade de competição que dá ensejo à possibilidade de se inexigir a 
licitação reside na singularidade da contratação. O que não implica dizer que os 
serviços sejam de natureza singular. O que confere legitimidade ao procedimento 
adotado com arrimo no art. 25, 11, c/c art. 13, inciso VI, do Lei nº 8.666/1993, é a 
singularidade que permeia a situação especifica. A singularidade não está, neste caso 
concreto, associada ao serviço - treinar, capacitar professores. [ ... ] Qual é o objeto que 
se estuda neste caso concreto? Não é a contratação de uma fundação, a Fapes, para 
ministrar curso de capacitação de professores. O objeto, neste caso concreto, é a 
contratação da Fapes para ministrar curso capa citação de professores ensino infantil e 
fundamental no Nordeste, no sertão da Bahia. (2 BRASIL. Tribunal de Contas da União. 
Processo nº TC-009.873/2002-8. Acórdão nº 1568/2003 - 1º Câmara. Diário Oficial da 
União [da] República Federativa do Brasil, Brasillo, DF, 30 jul. 2003). 
Desse modo, a singularidade do objeto é o ponto fundamental da questão, é ela a 
conditio sine quo non à declaração de inexigibilidade da licitação. 
No caso vertente, o serviço objeto da contratação reveste-se de singularidade na 
medida em que trata de serviço complexo, que não envolve simples formação técnica 
de profissionais na área de assessoria e consultoria, mas a prestação de serviços de 
assessoramento e de apoio à gestão pública; a elaboração de análises e pareceres no 
âmbito administrativo, econômica financeira e contábil quanto aos aspectos 
previdenciários; a formatação e a padronização dos laudos de avalioção de parcelas 
pagas; o assessoramento e a elaboração de notas explicativas, justificativas, 
elaboração de planilhas junto a Receita Federal e assessoria e atendimento as 
demandas da Secretaria de Finanças. 
Portanto, está claramente demonstrado que no caso o objeto da contratação não é um 
simples serviço de assessoria técnica, mas que não obstante possa envolver também a 
consuttoria, é muito mais abrangente, implicando conhecimentos mais amplos 
especializa dos na área previdenciária e ação comprovada na área de análise e 
auditoria, além de experiência em gestão pública. 
Por fim, exige também a Lei de Licitações que a especialização seja notória, e no § 1º 
do art. 25 da referida Lei está conceituado o termo, conforme foi exposto atrás. 
Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, discorrendo sobre o tema, lecionam: 
[. .. ] há que explicitar: notória especialização, correto, mas notório para quem? Essa 
especialização tem que ser notória exatamente para aquele serviço complexo de 
empresas ou de profissionais que atuam no setor. 
Acerca da relação entre a notória especialização e o serviço que é pretendido, sumulou 
o Tribunal de Contas da União, no enunciado nº 39, que: 
a notória especialização só tem lugar quando se trata de serviço inédito ou incomum, 
capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, um grau de subjetividade 
insusceptível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao 
processo de licitação. 
Ainda sobre notória especialização, sumulou também o Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul por meio da Súmula nº 62: 
Os serviços de natureza técnico-jurídico, de interesse da coisa pública em defesa nas 
causas judiciais, assessoria ou consultaria, poderão ser considerados de notória 
especialização, desde que seja considerado o mais adequado à satisfação do objeto 
do contrato, este firmado com dispensa do processo licitatório. (GRIFO NOSSOJ 
( .. .) 



Tudo exposto, VOTO nos seguintes termos: 
1. DECLARAR REGULAR e assim LEGAL as etapas de LICITAÇÃO, FORMALlZAÇÃO e 
EXECUÇÃO do Contrato nº 53, de 2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Nioaque e a empresa Kodama Assessoria Contábil Ltda. - ME, com fundamento na 
regra do art. 312, I, do Regimento Interno; 
2. RECOMENDAR à Prefeita Municipal de Nioaque que dedique maior rigor aos 
procedimentos relativos às contratações públicas, mais precisamente em relação à 
remessa de cópias dos atos instrumentais dos contratos e dos instrumentos congêneres 
a este Tribunal de Contas. 
COMUNICAR o resultado deste julgamento aos interessados, nos termos da regra do 
art. 98 do Regimento Interno ( .. .}" (TCE!MS. Processo nº TC!5214!2011MS Protocolo 
1035410. Relator Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. DJ. 08!10!2012) 

Voto da Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano, que nos autos do Processo de 

nº TC/03615/2012. assim se manifestou: 

" ( ... ) 
Para que se configure a inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, é necessária 
que a competição seja inviável, situação que será observada se presentes, 
concomitantemente, três elementos: serviço técnico especializado, a singularidade 
do objeto e a notória especialização do profissional contratado. É o que recomenda a 
Súmula nfl 252 do TeU. 
A definição de notória especialização vem estampada no próprio parágrafo 1º do 
artigo 25, segundo o qual: "§1º. 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 ( ... r (grifo nosso) 

VALE A PENA VER: 

A. LEI DE LICITAÇÕES N!! 8666/93, ART. 25, INCISO 11: 

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. 

B. SÚMULA N!! 39 e 252 do TCU, respectivamente: 

"A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos 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 11, da Lei nº 8.666/1993." 

"A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o 
inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três 



requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida 
lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado." (Grifo 

nosso) 
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CONSELHO PLENO 

SÚMULA N. OS/2012/COP 

(DOU, Seção 1,23.10.2012, p. 119) 

O CONSELHO PLENO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferi das nos arts. 
75, parágrafo único, e 86 do Regulamento Geral da Lei n° 8.906/94, considerando o 
julgamento da Proposição n. 49.0000.2012.003933-6/COP, decidiu, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 17 de setembro de 2012, editar a Súmula n. OS/2012/COP, com o 
seguinte enunciado: "ADVOGADO. DISPENSA OU INEXIGlBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. CONTRA TAÇÃO. PODER PÚBLICO. Não poderá ser 
responsabilizado, civil ou criminalmente, o advogado que, no regular exercício do seu 
mister, emite parecer técnico opinando sobre dispensa ou inexigibilidade de licitação 
para contratação pelo Poder Público, porquanto inviolável nos seus atos e manifestações 
no exercício profissional, nos termos do art. 2°, § 3°, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da 
Advocacia e da OAB)." 

Brasília, 17 de setembro de 2012. 

OPHIR CA V ALCANTE JUNIOR 
Presidente 

JARDSON SARATV A CRUZ 
Relator 



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICíPIO DE SIDROLÂNDIA 

PREVILÂNDIA 

TERMO ADITIVO 003 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 
ADMINISTRA TIVO N° 0512017. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2018 

o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 
SID ROLÂN DIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Pemambuco, 860, centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. sob o 'N°. 
03.501.574/0001-34, neste ato representada pela Diretora Presidente Marli Padilha de 
Ávila, brasileira, portadora do RG n° 602256 SSPIMS e CPF n,? 595.574.601-30, 
residente e domiciliado na Rua Lauro Multer, 312, bairro São Bento, Sidrolândia-MS, 
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, VASQUES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS ,S/S-ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n. 19.373.896/0001-82, com 
estabelecimento na Rua Paraná, 656, Centro, em Sidrolândia/MS, representada por 
PAULO CEZAR GREFF VASQUES, brasileiro, casado, advogado, portador da 
OAB/MS n. 12.214, e do CPF n. 860.363.191-34, denominado simplesmente 
CONTRATADO, firmam o presente Termo Aditivo, regidos pelas disposições 
contidas no 11 c.c. § 2° do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93, em sua atual redação, e 
do que consta do processo acima indicado mediante as condições estipuladas nas 
seguintes cláusulas: 

JUSTIFICATIVA: 

Os serviços técnicos especializados, conforme descrito no Termo de do 
contrato, são considerados essenciais, e contínuos neste Instituto, e a deste 
profission ai ocasion ariarn sérios tran stom os no fu n cionamento do Órgão. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo, de 
vigência contratual, pelo prazo de 2 (dois) meses. 

cLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 

O valor Global da Execução de Prestação de Serviço, ora contratado é de 
R$ 12.823,10 (doze mil oitocentos e vinte e três reais e dez centavos) sendo R$ 
6.411,55 (seis mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) mensais, 
o pagamento deverá ser efetuado mensalmente, 'mediante apresentação de Nota 
Fiscal. 

Rua Pemambuco, 860, centro, Fone: (67) 3272-2231 - 79.170-000 
SIDROLANDIA - MS. 



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNiCíPIO DE SIDROLÂNDIA 

PREVILÂNDIA 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO 

Fica prorrogado a vigência do contrato n. 005/2017 por mais 2 (dois) 
meses passando-o até 12/02/2021, nos termos do art. 57, 11 e § 2°, da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1.993, podendo ser prorrogado. 

DA RATIFICAÇÃO 

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nO 
OS/2017. 

cLÁUSULA QUINTA: DO FORO 

Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo 
Contratual, fica eleito o Foro da Comarca de Sidrolândia, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegio ou especial 
que possa ser. • 

E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente ju ntamente com 
duas testemúnhas,em duasou mais vias de igual teor e forma, sem rasuras, para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Sidrolândia/MS, 11 de dezembro de 2020. 

sociados 7 PR DIA 
Rep. Marli Padilha de Ávila 

Diretora Presidente 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

Rua Pemambuco, 860, centro, Fone: (67) 3272-2231 - 79.170-000 
SIDROLANDIA - MS. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00112019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20/2019 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIAlMS, com sede na Rua Amin José, 356 - Centro 
- Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67) 3596-1331, inscrita no CNPJIMF sob o n. 
03.334.191//0001-16, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Vereador Presidente Sr. Valdecy Pereira da Costa, brasileiro, casado, agente político municipal, 
residente e domiciliado na Rua Fenelon Ancelmo, n" 165, portador do RG 439853 e do CPF 
542.375.131- 49, e a empresa VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJIMF n° 19.373.896/0001-82 e Inscrição Municipal 
n" 13354, estabelecida na Rua Paraná, n? 656, Centro, SidrolândialMS, CEP 79.170-000, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Paulo Cezar Greff 
Vasques, advogado, casado, residente Rua José Antonio Pereira, n° 1488, Ap. 112, Campo 
GrandelMS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 860.363.191-34 e na Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso do Sul sob o n. 12.214, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho de homologação do processo de Inexigibilidade nO 00112019, e nos termos da Lei 
Federal n." 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a 
seguir: 

CLAuSULA PRIMEIRA - OBJETO: Constitui objeto da presente inexigibilidade de licitação 
a contratação de assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com a procuradoria e 
controladoria, acompanhar os procedimentos do Departamento de Licitações e Contratos: análise 
dos editais e minutas dos 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 administrativos; acompanhamento, auxilio 
e providências na elaboração 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 mais diversos interesses da Câmara Municipal. Atuar, em conjunto 
com a Presidência e controladoria, esta última se necessário for, perante o Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso do Sul, apresentando esclarecimentos, defesas, interpondo recursos e 
apresentando memoriais, a fim de que a Câmara cumpra com os princípios da legalidade, 
economicidade e legitimidade. Análise, revisão, emissão de pareceres e orientações quanto aos 
Processos Administrativos de Licitação, editais, minutas de contratos, termos Aditivos, rescisões, 
supressões 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 das comissões de licitação quanto aos 

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 

procedimentos a serem executados. Aperfeiçoamento destinado ao conhecimento técnico de 
licitação. 

Os serviços serão prestados pessoalmente na sede da Contratante e/ou aonde for solicitado a 
presença da Contratada, via telefone, e-mail e outros meios apropriados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será realizado por 
administração indireta sob o regime empreitada por preço globaL 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este 
contrato o valor global de R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), para o fornecimento do 
objeto previsto na cláusula primeira. 

§ 1° - O pagamento será feito através recursos próprios, por meio de ordem bancária ou de cheque 
nominal a favor da CONTRATADA, a ser retirado na Tesouraria da Câmara Municipal de 
CassilândiaIMS, ou depositada na em sua conta corrente. 

§ 2°. O pagamento será feito mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, após a 
apresentação da Nota FiscallFatura, devidamente atestado por servidores designados. 

§ 3° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à contratada, 
aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compensação fmanceira, que será o produto resultante do 
mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês 
correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

§ 4° - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal 
e previdenciária a que sujeito. 
§ se - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua contagem 
suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, 
prosseguimento à contagem. 

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO (j'NICO - Havendo interesse da Administração Municipal, o presente Contrato poderá 
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto da 
presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de recursos 
financeiros próprios do Município: 

01- Câmara Municipal de Cassilândia 
031 - Ação Legislativa 

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 

2002 - Manutenções das Atividades de Apoio Legislativo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe a Contratante, a seu 
critério e através do competente servidor responsável pela fiscalização dos contratos, exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, 
e, a Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo contratante. 

§ 10 - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e 
pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer 
prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros. 

§ 2° - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena multa. 

§ 3° - O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações civis decorrentes de 
acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

§ 4° - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

§ 5° - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das.obrigações ora estabelecidas, sujeitará 
a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.? 8.666/93 em sua atual redação, garantia 
previa e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 6° - O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 2% (dois por 
cento) do valor do contrato, em cada caso. 

§ 7° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n08.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração Municipal; 
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Ill - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1° - A Contratada reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n08.666/93. 

§ r - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado ao 
Processo de Inexigibilidade n° 00112019, nos termos do Inciso XI do Art. 55 da Lei n." 
8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA NONA - Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do objeto, 
serão aplicáveis a Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n." 
8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Compete à Contratada manter, durante toda a execução do presente 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal 
de Cassilândia comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da 
União, Estado ou Município, as caracteristicas e os valores pagos, nos termos do § 3° do Art. 55 
da Lei n.? 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRA TO: Dentro do prazo 
regulamentar, a Contratante providenciara a publicação em resumo, do presente contrato, na 
Imprensa Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituirá encargos 
exclusivos da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes 
da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da 
cidade de Cassilândia-MS, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 2 (duas) 
cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo assistiram. 
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Cassilândia-MS, 10 de junho de 2019 

ara unicipal 'de Cassilândia 
Valdecy Pereira da Costa 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF: ioe! [C{ Cj Lí eU c<"o 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001l2021 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.o 001/2021 

MINUTA DO CONTRATO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA/MS com sede na Rua Amin José, 356 - 
Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67) 3596-1331, inscrita no CNPJIMF 
sob o n. 03.334.1911/0001-16, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Vereador Presidente Sr: XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, agente 
político municipal, residente e domiciliado na Rua Francelino Tomaz Moreira, portador 
do RG 000766819 e do CPF 583.415.791-20 e a empresa VASQUES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS S/S - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF n? 
19.373.896/0001-82 e Inscrição Municipal n" 13354, estabelecida na Rua Paraná, n. 656, 
Centro, Sidrolândia/MS, CEP 79.170-000, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato representado pelo Sr. Paulo Cezar Greff Vasques, advogado, casado, residente rua 
Rua José Antonio Pereira, n. 1488 Ap. 112, Campo Grande/MS, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n. 860.363.191-34 e na Ordem dos Advogados do Brasil - 
Seccional de Mato Grosso do Sul sob o n. 12.214, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de 
homologação do processo de Ioexigibilidade 0°001/2021, e nos termos da Lei Federal 
0.° 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a 
seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Constitui objeto da presente inexigibilidade de 
licitação a contratação de assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com a 
procuradoria e controladoria, Comissão de Licitação e Financeiro, acompanhar os 
procedimentos do Departamento de Licitações e Contratos: análise, acompanhamento e 
elaboração dos editais e minutas dos 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 
administrativos; acompanhamento, auxilio e providências 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 interesses 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 recursos e 
apresentando memoriais, a fim de que a Câmara cumpra com os princípios da legalidade, 
economicidade e legitimidade. 
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Analise, revisao, emissao de pareceres e orientações quanto aos Processos 
Administrativos de Licitação, elaboração de editais, minutas de contratos, termos 
Aditivos, rescisões, supressões 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 das comissões de licitação quanto aos 
procedimentos a serem executados. 

Aperfeiçoamento destinado ao conhecimento técnico de licitação. 

Os serviços serão prestados pessoalmente na sede da Contratante e/ou aonde for 
solicitado a presença da Contratada, via telefone, e-mail e outros meios apropriados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será realizado 
por administração indireta sob o regime empreitada por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a 
este contrato o valor global é de até R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), para 
serviço prestado, conforme consta no objeto previsto na cláusula primeira. 

§ 1° - O pagamento será feito através recursos próprios, e cheque nominal a favor da 
CONTRA T ADA, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura, ou depositada na em sua 
conta corrente. 

§ 2°. O pagamento será feito mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
de sua prestação apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado por servidores 
designados. 

§ 3° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), 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 do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

§ 4° - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. 
§ 5° - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem. 

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo interesse da Administração Municipal, o presente 
Contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto da 
presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de 
recursos financeiros próprios do Município: 

01 - Câmara Municipal 
031 - Ação Legislativa 
2002 - Manutenções das Atividades de Apoio ao Legislativo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, 
a seu critério e através da Câmara Municipal de Cassilândia, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a 
contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo contratante. 

§ 10 - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, 
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros. 

§ r - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena 
multa. 

§ 30 - A Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações 
civis decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

§ 40 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

§ 50 - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.? 8.666/93 em sua atual 
redação, garantia previa e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 60 - O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 2% 
(dois por cento) do valor do contrato, em cada caso. 
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§ 7° - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infrações cometidas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVTl do art. 78 da Lei Federal n08.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração Municipal; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1° - A Contratada reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n08.666/93. 

§ 2° - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, 
vinculado ao Processo de Inexigibilidade n° 001/2021, nos termos do Inciso XI do Art. 
55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA NONA - Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do 
objeto, serão aplicáveis a Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do 
Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Compete à contratada manter, durante toda a execução do 
presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Departamento de Contabilidade da Câmara 
Municipal de Cassilândia-MS, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, nos termos do § 3° do Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro 
do prazo regulamentar, a Contratante providenciara a publicação em resumo, do presente 
contrato, na Imprensa Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra 
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encargos exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: O foro do presente contrato será o da 
Comarca da cidade de Cassilândia-MS, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 2 
(duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo 
assistiram. 

Cassilândia-MS, XX de janeiro de 2021. 

Câmara Municipal de Cassilândia 
XXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATANTE 

Vasques Advogados Associados SS - ME 
Paulo Cezar GreffVasques 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este Memorial Descritivo visa a orientar na contratação, por inexigibi lidade de 
licitação, de pessoa jurídica, na forma de sociedade de advogados, para prestar serviços 
jurídicos especializados a Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de 
conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais 
exigências dos documentos contratuais. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Trata-se a presente de justificativa para a contratação de pessoa jurídica, na forma 
de sociedade de advogados, para prestar serviços jurídicos especializados a favor da 
Câmara Municipal de Cassilândia/MS, com inexigibilidade de licitação, tendo em vista a 
notória especialização, bem como a singularidade dos serviços a serem prestados, a 
necessidade e o interesse da Administração Pública. 

2.2. Nesse contexto, versa a Lei de Licitações, em seu art. 25, inciso lI, sobre a 
inexigibilidade "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". 

2.3. Dentre os serviços técnicos especializados passíveis de inexigibilidade de 
licitação, consoante disposição do art. 13 da Lei 8.666/93, constam expressamente a 
realização de assessorias ou consultorias técnicas, bem como o patrocínio ou defesa de 
causas judiciais ou administrativas. 

2.4. Assim, quando presente a singularidade dos serviços técnicos a serem prestados, 
mormente em se tratando de assessoria e consultoria técnica jurídica, bem como o 
patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, inegavelmente a Lei de 
Licitações estabelece a possibilidade de inexigibilidade de licitação. Ademais, para a 
configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação para a contratação de ditos 
serviços singulares, imprescindível é a notória especialização dos sócios da empresa a ser 
contratada e/ou de seus responsáveis técnicos. 
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2.5. Acerca da notória especialização do (s) profissional (ais) ou da empresa a ser 
contratada, a Lei de Licitações, em seu art. 25, § 1°, estabelece que: 

2.5.1. 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 

2.6. Com base nos dispositivos da Lei 8.666/93, evidencia-se que a hipótese de 
contratação configura-se como inexigibilidade de licitação, assim que os requisitos de 
notória especialização do escritório contratado e da singularidade dos serviços a serem 
prestados, bem como da incapacidade de absorção dos serviços pelo corpo técnico da 
municipal idade forem evidenciados. 

2.7. Os serviços a serem desenvolvidos pela empresa contratada versam sobre 
assessoria e consultoria técnica especializada e, principalmente, sobre o aperfeiçoamento 
do modelo de gestão, estrutura funcional, política integrando a administração de recursos 
humanos e financeiros, assessorando na implantação de métodos e instrumentos de 
planejamento e de elaboração de procedimentos de gestão visando integrar a 
administração e ainda patrocínio de defesas perante os Tribunais de Constas, serviços de 
evidente complexidade técnica. 

2.8. Inegavelmente se está diante de serviços de natureza singular, e de cristalina 
relevância à Administração, a permitir a inexigibilidade de sua contratação. 

2.9. A forma de inexigibilidade de licitação é a que encontro sintonia com os 
princípios das carreias jurídicas. A Ordem dos Advogados do Brasil em 17 de setembro 
de 2012 mediante a Súmula n° 04/2012/COP dispõe que: 

2.9.1. Atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei Federal 8.666/93, é 
inexigível procedimento licitatório para a contratação de serviços advocatícios pela 
Administração Pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização 
e a inviabilização objetiva de competição, sendo inaplicável à espécie o disposto no 
art. 89 (in totum) do referido diploma legal. 

2.10. De igual forma a Súmula n° 05120l2/COP reitera que esta é forma correta e 
adequada pela qual os profissionais do direito devem proceder, ratificando em seus 
pareceres que a inexigibilidade é o instrumento que encontra sentido jurídico para 
formalização do ato administrativo de contratação de serviços advocatícios. 
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2.11. Ainda com relação à forma de inexigibilidade, como a mais a adequada a 
administração pública, firma-se estudo de Lúcia Valle Figueiredo, que: "se há dois ou 
mais, altamente capacitados, mas com qualidades peculiares, lícito é, à Administração, 
exercer seu critério discricionário para realizar a escolha mais compatível com seus 
desideratos" . 

2.12. Nesse sentido, convém salientar o ensinamento de Marçal Justen Filho, que 
assevera que: "Há serviços que exigem habilitação específica, vinculada a determinada 
capacitação intelectual e material. Não é qualquer ser humano quem poderá satisfazer tais 
exigências. Em tais hipóteses, verifica-se que a variação no desenvolvimento do serviço 
individualiza e peculiariza de tal forma a situação que exclui as comparações ou 
competições - isso, quando os profissionais habilitados disponham-se a competir entre 
si". Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Aide, 
1993, p. 149. 

2.13. No caso em tela é exatamente o que ocorre, visto que a variação e 
desenvolvimento do serviço o individualizará e o peculiarizará, excluindo-se a 
possibilidade de comparações ou competições. 

3. OBJETO 

3.1. Constitui objeto da presente inexigibilidade de licitação a contratação de 
assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com a procuradoria e controladoria, 
Comissão de Licitação e Financeiro, acompanhar os procedimentos do Departamento de 
Licitações e Contratos: análise, acompanhamento e elaboração dos editais e minutas dos 
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 administrativos; acompanhamento, auxilio e 
providências 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 interesses da 
Câmara Municipal. 

3.1.1. Atuar, em conjunto com a presidência, perante o Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso do Sul, apresentando esclarecimentos, defesas, interpondo 
recursos e apresentando memoriais, a fim de que a Câmara cumpra com os 
princípios da legalidade, economicidade e legitimidade; 
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3.1.2. Analise, revisão, emissão de pareceres e orientações quanto aos Processos 
Administrativos de Licitação, elaboração de editais, minutas de contratos, termos 
Aditivos, rescisões, supressões dos contratos, orientando o encerramento da 
segunda fase (execução financeira) e encaminhamento ao Tribunal de Contas e 
acompanhamento do mesmo durante análise no Órgão; 

3.1.3. Acompanhamento e orientação aos membros das comissões de licitação 
quanto aos procedimentos a serem executados; 

3.l.4. Aperfeiçoamento destinado ao conhecimento técnico de licitação. 

3.1.5. Os serviços serão prestados pessoalmente na sede da Contratante e/ou 
aonde for solicitado a presença da Contratada, via telefone, e-mail e outros meios 
apropriados. 

4. DAS DIRETRIZES 

4.1. A sociedade de advogados contratada obriga-se a: 

4.1.1. Seguir os padrões da Câmara Municipal de Cassilândia/MS se reportará 
nas questões controvertidas e complexas, comprometendo-se a adotar a tese jurídica 
que lhe for recomendada, predispondo-se ao debate teórico que vise ao 
aprimoramento e padrão mínimo da defesa dos direitos da Contratante, 
comprometendo-se a Contratante no fornecimento de documentação e subsídios 
instrutórios. 

4.1.2. Manter o sigilo profissional de todas as informações, documentos, entre 
outros que lhe forem confiados para execução de todo o serviço objeto desta 
contratação, não se pronunciando à nenhum meio de comunicação, acerca de 
quaisquer assuntos relativos às atividades da Contratante e da sua atividade 
profissional contratado, exceto quando formalmente autorizado; 

4.1.3. Ser o fiel depositário de toda a documentação que lhe for entregue, 
mediante recibo, pela Contratante, até a sua total devolução, que também deverá ser 
feita mediante recibo; 

4.1.4. Realizar os serviços contratados sem exclusividade, cabendo a 
Contratante, segundo critérios de oportunidade e conveniência, de acordo com sua 
estratégia de atuação, decidir em quais teses avocará o patrocínio da Contratada. 

4.1.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços; 
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4.1.6. Notificar a Contratante, por escrito, todas as ocorrências que porventura 
possam prejudicar ou embaraçar o desempenho das atividades dos serviços 
contratados; 

4.l. 7. 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; 

5. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1. Efetuar os pagamentos na forma estabeleci da no futuro Contrato e no item 7; 

5.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento; 

5.3. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que os 
serviços sejam executados na forma estabelecida neste Memorial Descritivo e no 
respectivo Contrato; 

5.4. 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; 

5.5. No que se refere às despesas de locomoção no local da contratante, quando em 
outros locais que por ventura seja necessário o deslocamento da Prestação de Serviço, 
estas correrão por conta da Contratante. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. Todos os títulos e atestados de capacidade técnica da Contratada deverão ser 
apresentados; 

7. PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

7.1. O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado 
até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência, mediante apresentação 
da Nota Fiscal de serviços e do Relatório Mensal das atividades, aprovado por servidor 
competente. 
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7.2. o valor de cada parcela mensal será igual ao resultado obtido pela divisão do valor 
anual contratado pelo número de meses do período contratado. 

7.3. Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais quanto à 
emissão de comprovação fiscal. 

7.4. Havendo erro na Nota Fiscal, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus 
para o Município. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 

7.6. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do 
contrato a ser firmado. 

8. DURAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O contrato de trabalho, objeto deste processo, será de 12 (meses) meses, podendo 
ser renovado por igual período, atendendo necessidades das partes envolvidas. No caso 
de renovação, o reajustamento da remuneração será objeto de negociação. 

Cassilândia/MS, 12 de Janeiro de 2021. 
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Cassilândia, 12 de janeiro de 2021. 

Senhor Advogado, 

Servimo-nos do presente para solicitar Parecer Jurídico quanto à 
legalidade da Minuta Contratual da Inexigibilidade n° 00112021, que visa à 
Contratação de assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com o advogado e 
controladoria, Comissão de Licitação e Financeiro, acompanhar os procedimentos do 
Departamento de Licitações e Contratos: analise acompanhamento e elaboração dos 
editais e minutas dos 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 administrativos; 
acompanhamento, auxilio e providências 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 interesses da Câmara Municipal. 

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

Atenciosamente, 
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PARA ASSESSORIA JURÍDICA 

Senhor Advogado: 

Por determinação da Presidência na contratação de serviços 
técnicos profissionais e especializados, encaminhamos o presente com a 
documentação da empresa Vasques Advogados Associados SS - ME e do 
seu responsável técnico visando compor vosso Parecer quanto à legalidade 
da contratação direta. 

a empresa. 
Encaminhamos ainda a minuta do contrato a ser firmado junto 

Pedimos vênia a solicitar análise e posterior Parecer Jurídico. 

Em, 12 de janeiro de 2021. 

Presidente 
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Para: Presidente da Câmara Municipal 

Processo Administrativo n° 00112021 

Inexigibilidade de Licitação n° 001/2021 

Assunto: Parecer Jurídico 

Prima facie, em outra oportunidade, nos autos do Procedimento Administrativo de n." 
20/2019 (Inexigibilidade de Licitação de n." 001/2019), me manifestei favoravelmente à 
situação, com o que me valho dos mesmos argumentos outrora utilizados, com algumas 
outras ponderações, que vão ao final. 

I. RELATÓRIO. 

Trata-se de processo que consta a necessidade de contratar, através de inexigibilidade de 
licitação, assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com a procuradoria e controladoria, 
Comissão de Licitação e Financeiro, acompanhar os procedimentos do Departamento de 
Licitações e Contratos: análise, acompanhamento e elaboração dos editais e minutas dos 
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 administrativos; acompanhamento, auxilio e providências 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 interesses 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 recursos e apresentando memoriais, a fim de que a Câmara 
cumpra com os princípios da legalidade, economicidade e legitimidade; análise, revisão, emissão 
de pareceres e orientações quanto aos Processos Administrativos de Licitação, elaboração de 
editais, minutas de contratos, termos Aditivos, rescisões, supressões 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 das comissões de licitação 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 inquestionável reputação ético 
profissional aliada a relação de confiança do Administrador, estes são quesitos que inviabilizam a 
licitação tornando-a inexigível. 
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As razões buscadas pelo legislador para previsão do dispositivo infraconstitucional que anui a 
inexigência do certame está pautado a segurança propiciada pela contratação de serviços 
diretamente com aquele que tenha diferenciais para a execução, cujo motivo é impedir que más 
contratações ou contratações ineficientes venham a acarretar prejuízos ao interesse público. 

Os serviços 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, desde 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 uma causa. Todas elas poderão ser cientificamente defensáveis e será 
problemático afirmar que uma é mais certa do que outra. Algumas alternativas 
poderão ser qualificadas como erradas, mas mesmo essa qualificação poderá ser 
desmentida pela evolução dos fatos e tendo em vista a natureza contextual dos 
problemas enfrentados. Depois, cada advogado executará a solução técnica de modo 
distinto. A condução de uma causa perante a Justiça ou a Administração nunca será 
exatamente idêntica a uma outra, realizada por advogado diverso. Assim se passa 
porque uma das características desse tipo de atividade consiste na aplicação do 
conhecimento teórico e da habilidade pessoal na produção de uma utilidade 
concreta. Isso significa que a personalidade do prestado r do serviço será refletida na 
prestação executada, gerando variações subjetivas inafastáveis." 

O serviço técnico especializado requerido recai sobre Advogado, profissional que atua segundo 
métodos próprios e ímpares, pois tem o cunho personalíssimo, ou seja, cada profissional atua 
segundo sua instrução e seu nível de conhecimento pois exerce seu trabalho em razão de sua 
experiência, condição imensurável e impossível de aferição por meio de processo seletivo e assim 
impera e reluz o verdadeiro sentido da isonomia, tratar igual os iguais e desigual os desiguais, 
pois somos iguais a medida que a lei assim nos considera, porém existem casos em que tratar 
iguais os desiguais significa total desatenção a este preciso princípio constitucional, sendo certo 
que contratações indesejadas possam ocorrer. 

11. DOS SERVIÇOS. 

A prestação dos serviços exige a contratação de serviços 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 profissionais 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 
necessária ao interesse coletivo realizado pela Administração Pública. Não 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 técnicos especializados, pois expor 
à concorrência para realização de serviços que, em razão de estratégia de trabalho, formulação de 
documentos de nível personalizado, requer a contratação de alguém que já possui experiência 
comprovada para não ver colocado em risco o interesse público, e assim a própria Lei de 
Licitações permite a contratação por inexigibilidade. 

Neste diapasão o paradigmático 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 possível. 

Assim, a análise do acervo documental da empresa apontada como capaz de preencher os 
requisitos da contratação direta é indispensável. 

111. DA ESCOLHA DO PREST ADOR DE SERVIÇOS. 

Neste contexto, nos autos estão acostados documentos que comprovam a qualificação do 
profissional de direito Paulo Cezar Greff Vasques, renomado profissional que, além de ter 
trabalhado por l4 (quatorze) anos no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, é 
detentor de atestados de qualificação técnica por relevantes serviços prestados a outros órgãos 
públicos, condição que inquestionavelmente o torna especialista na prestação dos serviços 
desejados por esta Administração. Dentre os documentos que demonstram suas habilidades e 
capacidade técnica estão: 

a) Funcionário em vários setores do TCE-MS, sendo o 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 Cassilândia; 
d) Serviços prestados à Prefeitura Municipal de Sidrolândia; 
e) Serviços prestados ao Instituto de Previdência Social de Sidrolândia; 

IV. ANÁLISE JURÍDICA. 

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, fisicas 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, preliminarmente, pelo 
princípio da isonomia e 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 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. 

Por primeiro, 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 inexiglvel a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 

I Curso de Direito Administrativo. Malheiros. 19a ed. 2005. p. 492 
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(..) 
Il - 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; 

§ 1º 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. 

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: 
( .. ) 
Il1 - 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 do advogado consultor e assessor, como 
prestador de serviço técnico especializado, inviabilizando a comparação e, portanto, a 
competição, podendo por isso ser contratada sem licitação. 

E mais, a inviabilidade de competição reside no fato de que o art. 5° do Estatuto dos Advogados 
disciplina que "o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de 
mercantilização", o que implica dizer que a OAB determina que os advogados não devem 
disputar por preços os clientes e os serviços, a fim de evitar 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 se 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 serviços técnicos profissionais especializados em 
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assessorias e consultoria técnicas, e desde que preenchidos os requisitos a que faz menção o § 10 
do art. 25, autoriza a inexigibilidade de licitação pelo ente público. 

v. JURISPRUDÊNCIAS. 

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

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS (ASSESSORIA 
PARLAMENTAR) AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CONVENIÊNCIA E 
OPORTUNIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, PODER DISCRICIONARIO 
DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO, PRECEDENTE DESTE 
TRIBUNAL. 
1. A ação popular é o remédio que a Constituição oferece ao cidadão que 
pretenda ver corrigido ato eivado de ilegalidade e que seja lesivo ao 
patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural e está prevista no capítulo que trata dos direitos 
e deveres individuais e coletivos. 
2. Se a contratação em questão deu-se em observância ao artigo 25 da Lei n° 
8.666/93, que prevê os casos de inexigibilidade de licitação por inviabilidade 
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, não há falar em ilegalidade. 
Precedente deste Tribunal. 
3. Remessa oficial desprovida', 

o STF possui entendimento permitindo a contratação direta de profissional especializado, no 
caso advogado, quando presentes os requisitos previstos na Lei de Licitações: 

"EMENTA: IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE 
LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR 
FALTA DE JUSTA CAUSA. A contratação 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 
compatível com o 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 / DF, 033 Turma Suplementar, ReI. Juiz Federal convocado Wilson Alves de Souza, DJ 
16.02.2004 
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contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa. (Inq 3074, 
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 
PUBLIC 03-10-2014)" 

"AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART 37, XXI DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO 
CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA 
PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, 
COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA A 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, inexigibilidade de licitação. 2. "Serviços técnicos 
profissionais especializados" são serviços que a Administração deve contratar 
sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o 
grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na especialização 
desse contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em 
quem deseje contratar ésubjetivo. Daí que a realização de procedimento 
licitatório para 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 § ]O do art. 25 da Lei 8.666/93). 
O que a norma extraída do texto legal exige é a notória 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, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados 
possuem notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem 
da confiança da Administração.Ação Penal que se julga improcedente. (STF, 
AP 348 SC, Relatar: EROS GRA U, Data de Julgamento: 15/12/2006, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08- 
2007 DJ 03-08-2007 PP-00030 EMENT VOL-02283-01 PP-00058 LEXSTF v. 
29, n. 344, 2007, p. 305-322). " 

"EMENTA: IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE 
LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR 
FALTA DE JUSTA CA USA. A contratação 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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compatível com o 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 
contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa. (Inq 3 O 74, 
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 
PUBLlC 03-10-2014)" 

Ainda da Suprema Corte Federal STF tem o posicionamento do Ministro Carlos Veloso no 
sentido da legalidade da contratação de advogados por meio de inexigibilidade, comprovada a 
natureza intelectual dos serviços a serem prestados em defesa do interesse público. 

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO. ADVOGADO: 
CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
I - Contratação de advogado para defesa de interesses do Estado nos 
Tribunais Superiores: dispensa de licitação, tendo em vista a natureza do 
trabalho a ser prestado. lnocorrência, no caso, de dolo ou apropriação 
indébita do patrimônio público. 
II - Concessão de habeas corpus de oficio para o fim de ser trancada a ação 
penal. (STF, 2a 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 contratação de advogado dispensa licitação, dado que a 
matéria exige, inclusive, especialização, certo que se 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 
admissível 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 Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, salientando a 
desnecessidade de licitação para contratação de serviços técnicos especializados, notadamente na 
área de assessoria jurídica: 

"ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART 535, 11, DO CPC ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 
SÚMULA 284/STF CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. 
LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 
SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. REEXAMEDE 
CLAuSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULAS 5 E 7DO STJ 1. Alegações genéricas quanto à violação do artigo 
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535 do CPC não bastam à abertura da via especial, com base no art. 105, 
inciso IlI, alínea a, da CF. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A contratação de 
serviços de advogado por inexigibilidade de licitação está expressamente 
prevista na Lei 8.666/93, art. 25, Il c/c o art. 13, V. 3. A conclusão firmada 
pelo acórdão objurgado decorreu da análise de cláusulas contratuais e do 
conjunto fático-probatório dos autos. Dessarte, o acolhimento da pretensão 
recursal, no sentido da ausência dos requisitos exigidos para a contratação de 
escritório de advocacia por meio da inexigibilidade de licitação, esbarra no 
óbice das Súmulas 5 e 7/STJ Precedentes. 4. Recurso especial não conhecido. 
(STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 1. 285. 378/MG, Rei. Min. Castro Me ira, j. 
13/03/2012, p. DJe 28/03/2012)." 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. 
LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS 
ARTS. 458 E 535 DO CPC INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO 
FUNDADO EM SUBSTRATO FATICO-PROBATÓRIo. REFORMA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 
I - A questão de direito fulcra-se na necessidade ou não de licitação para a 
contratação dos serviços especializados de advocacia. O julgador, em análise 
dos autos e fundamentando suficientemente seu proceder, entendeu que a 
hipótese era mesmo de inexigibilidade de licitação. Atuando como fez, não 
agiu aquele Sodalício com error in procedendo, visto que lastreou o julgado 
com razões jurídicas pertinentes, estando assim afastada a alegada violação 
aos artigos 458 e 535, lI, do CPC 
II - A singularidade dos serviços e a notória especialização da contratada 
foram reconhecidos expressamente pelo Tribunal a quo, valendo-se, para 
tanto, de circunstâncias fáticas e probatôrias. 
III - Este Superior Tribunal de Justiça já externou entendimento no sentido de 
que "A averiguação de enquadramento da empresa recorrente em algum dos 
casos de inexigibilidade de licitação, por inviabílidade de competição (art. 25 
da Lei n" 8.666/93) demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é 
defeso a esta Corte Superior, a teor do verbete sumular n" 07/STJ" (REsp n° 
408. 219/SP, ReI. Min. LUIZ FUX, DJ de 14.10.2002). Assim sendo, inviável a 
reforma do acórdão recorrido nesta estreita via do recurso especial. 
IV - Confira-se, ainda, caso em tudo semelhante ao presente o REsp n" 
785.540/SP, Rei. Min. LUIZ FUX, DJ de 03.03.2008, p. 1. 
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.í 

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

3 STJ, REsp n" 764.956 / SP, ot- Turma, ReI. Min. Francisco Falcão, DJ 07.05.2008 
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Quarta Câmara Civel Agravo - N. 2012.007134-3/0000-00 - Aparecida do 
Taboado. Relator - Exmo. Sr. Des. Ruy Celso Barbosa Florence. E ME N T A - 
AGRA VO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA 
INICIAL E DE CARÊNCIA DA AÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se a petição inicial tem causa 
de pedir e pedido, em obediência aos princípios da congruência e coerência, 
não deve ser indeferida por inépcia. A contratação de serviços de advogado 
por inexigibilidade de licitação está expressamente prevista na Lei 8.666/93, 
arts. 25, II e 13, V. (AgRg no AREsp 27704/RO, Rei. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAlA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 
08/02/2012) Se não vislumbrados vestígios suficientes para o processamento da 
ação, nos termos preconizados no § 8°, do art. 17 da Lei de Improbidade 
Administrativa (incluído pela Medida Provisória n. 2.225-45, 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 improbidade ou com razões fundamentadas 
da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a 
legislação vigente (§ 6°, do art. 17 da Lei n. 8.429/92, incluído pela Medida 
Provisória n. 2.225-45, de 2001). Preliminares afastadas. Recurso provido. A 
C Ó R DÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juizes da 
Quarta Câmara Civel do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata 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 de maio de 2012. Des. Ruy Celso Barbosa 
Florence - Relator 

Frise-se, por oportuno, que o egrégio Tribunal de Contas da União- TCU, pacificou o 
entendimento de que é possível a contratação direta de serviços 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 
análise. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do TCU4: 

8.2. firmar o entendimento de que a inexigibilidade de licitação prevista no 
inciso 11 do artigo 25 da Lei n° 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 dos serviços e à condição de notória especialização 

4 DC-0427-29/99-P Sessão: 07/07/99 Grupo: II Classe: VII Relator: Ministro MARCOS VINICIOS 
VI LAÇA - Fiscalização - Controle 1079 2 2 2 O 5 Classificação CONTRATAÇÃO DIRETA I 
INEXIGIBIUDADE DE UCITAÇÃO I Serviços técnicos especializados 
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do prestado r - inviabiliza a competição no caso concreto, não sendo possível a 
contratação direta por inexigibilidade de licitação sem a observância do caput 
do art. 25 da Lei n" 8.666193,· 

Neste prisma, os serviços advocatícios 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 viável a licitação, neste prisma, enfrentando o 
tema: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, OBJETIVANDO A 
PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARA TÓRIA DE NULIDADE DE CLAuSULA 
CONTRA TUA L, CUMULADA COM COBRANÇA, REFERENTE A 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL. 

A contratação foi embasada no inc. 11 do art. 25 c/c inciso V do art. 13, ambos 
da LF n° 8666193. 

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

"É inexigivel a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: ( .. .) 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. 25, inc. IL da LF. n" 8666193. 
"A 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 Ética e Disciplina da OAB. 

"0 advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, 
não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela Tabela de 
Honorários, salvo motivo plenamente justificável"- art. 41 do Código de Ética 
e Disciplina da OAB. TC - 2180/99 - Cons. ReI. Renato Martins Costa - 
Sessão da 2° Câmara de 17110100 - DOE de 25110100, págs. 12114. A E. 
Câmara, pelas razões expostas nas respectivas notas taquigráficas, juntadas 
aos autos, decidiu julgar regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato 
n" 017-BI97. 

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 e curriculum para 
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comprovação da especialização do mesmo. Assim o fez encaminhando toda documentação 
visando subsidiar nosso Parecer. 

VI. DA ESCOLHA. 

Como visto, a contratação direta de consultoria administrativa jurídica sem licitação deve 
observar as seguintes exigências, em síntese: 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 compatível com o praticado pelo mercado. 

Não obstante, consigna-se a exigência prevista no teor do art. 13, § 3°, da lei n. 8.666/93: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 
(..) 
§ 3° A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente 
relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licilatório ou 
como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 
ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e 
diretamente os serviços objeto do contrato. 

Neste viés, verifica-se que, diante de tais requisitos, a empresa Vasques Advogados Associados - 
que conta com o advogado 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, baseado na notória especialização na realização de serviços a 
diversos órgãos públicos, na realização de importantes serviços voltados à ações administrativas, 
aliada a impossibilidade de competição em face ao Código de Ética da Categoria - OAB e 
principalmente pela confiabilidade no prestador de serviços. 

Sobre a empresa em comento, cumpre tecer algumas observações de caráter notório e outras por 
documentos fornecidos pela própria, as quais a qualificam para o serviço ora contratado. 

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

Inclusive, há que se registrar que o profissional escolhido já desempenhou/prestou 
anteriormente serviços de assessoria e consultoria nos idos do ano de 2015, quando foi 
contratado mediante licitação, na modalidade convite. À época, iniciou a prestação dos 
serviços em 20/01/2015, finalizando em 21/10/2016, desempenhando a contento o serviço. 
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Oportuno salientar que os órgãos públicos que mantiveram, ou mantém, vínculo com o referido 
profissional, não encontraram quaisquer informações que possam manchar sua reputação 
profissional, ao invés, recebeu destas sempre 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 satisfação da prestação dos serviços ora necessitados. 

Deveras, foram obedecidos 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 serviço a ser prestado, a relevância para a 
Administração pública e a notória especialização do contratado, bem como a jurisprudência dos 
tribunais superiores a respeito do tema e a interpretação conjunta dos arts. 13 e 25 da Lei n" 
8.666/93, é inexigível a licitação pelos entes públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, 
para fins de contratação do serviço de assessoria jurídico-tributária. 

VII. DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ORIENTAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Ante as várias proposições de ações judiciais por parte dos Membros do Ministério Público, 
ações que por muitas vezes eram rejeitadas no âmbito judicial, o Presidente do Conselho 
Nacional do Ministério Público e então Procurador Geral da República Rodrigo Janot Monteiro 
de Barros em reconhecimento a ausência de ilicitude ou improbidade na contratação de serviços 
advocatícios em face à decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n°. 1.192.332/RS 
(2010/0080667-3), julgado em 12/11/2013, expediu a Recomendação n° 36 de 14 de Junho de 
2016, a qual peço vênia a transcrever na íntegra: 

Considerando que para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 
13 da Lei n°. 8.666/93, com inexigibilidade 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 Rlisp n°. 1.192.332/RS 
(2010/0080667-3), julgado em 12/11/2013, entendeu que é impossível aferir, 
mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado, pois trata-se 
de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se 
patente a inviabilidade de competição; e que a singularidade dos serviços 
prestados pelo advogado consiste em seus conhecimentos individuais, estando 
ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o 
melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de 
licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o 
menor preço); 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal já estipulou as balizas para que 
seja considerado crime licitatório a contratação de escritório de advocacia por 
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inexigibilidade de licitação ao julgar o Inq 3074 1 Se, r Turma, reI. Min. 
Roberto Barroso (julgado 2610812014); 
Considerando que a conclusão do mencionado julgado é a de que, diante da 
natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, 
principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que 
movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi 
conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional; 
Considerando a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 
proferida no julgamento da Ação Penal 917 (julgada em 0710612016); 
Considerando que a contratação direta de advogado ou de escritório de 
advocacia por ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não 
significa ato ilícito ou ímprobo, RESOLVE, respeitada a independência 
funcional dos membros e a autonomia da Instituição, expedir a seguinte 
RECOMENDAÇÃO: 

Art. ]O A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente 
público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou 
improbo, pelo que recomenda aos membros do Ministério Público que, caso 
entenda irregular a contratação, descreva na eventual ação a ser proposta o 
descumprimento dos requisitos da Lei de Licitação. 

VIII. POSICIONAMENTO DE NOSSA PRETÓRIA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. 

o TCEIMS tem entendido que é admissível a contratação de serviços por meio de inexigibilidade 
de licitação e assim elaborou a Sumula TC/MS 062. 

"SÚMULA TCIMS N. o 62. Contrato. Advogado. Serviço técnico profissional. 
Conceito notório. Natureza singular do serviço. Inexigibilidade de licitação. 
Legalidade. Regularidade. "OS SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICO-JURÍDICO, 
DE INTERESSE DA COISA PÚBLICA EM DEFESA NAS CAUSAS JUDICIAIS, 
ASSESSORIA OU CONSULTORIA, PODERÃO SER CONSIDERADOS DE 
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, DESDE QUE SEJA CONSIDERADO O MAIS 
ADEQUADO A SATISFAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, ESTE FIRMADO 
COM DISPENSA DO PROCESSO LICITA TÓRIO " 

Ainda, são estes os posicionamentos do TC/MS: 

PROCESSO TCIMS : TCII28912017 
PROTOCOLO: 1781707 
TIPO DE PROCESSO :INEXIGIBILlDADE 1 DISPENSA E CONTRATO 
ADMINISTRA TIVO 
ÓRGÃO :PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA 
JURISDICIONADO :KAZUTO HORIl 
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INTERESSADO :GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 
S/S 
VALOR: R$ 132.000,00 
RELATOR: CONS FLAVIO KAYATT 
EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA AREA DE 
DIREITO PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - FORMALlZAÇÃO - 
PRESCRIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES - REGULARIDADE. 
A inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato administrativo são 
regulares por estarem instruídos com os documentos exigidos, demonstrando 
aobservância das prescrições legais e das normas regulamentares. 
DECISÃO 
Como consta na ata, a decisão foi unânime, nos termos do voto do Relator, em 
declarar a regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação e da 
formalização do contrato administrativo. 
Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Jerson Domingos. 
Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt. 
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Conselheiro Ronaldo Chadid e 
Conselheiro Jerson Domingos. 
Presente o Exmo. Sr. Procurador do Ministério Público de Contas José Aêdo Camilo. 
Campo Grande, 22 de maio de 2018. 

PROCESSO TC/MS: TC/4365/20 15 
PROTOCOLO:1581161 
TIPO DE PROCESSO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE MlRANDA 
JURISDICIONADO :FRANCISCO CEBALHO MEDEIROS 
INTERESSADO :MURILO GODOY ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA SS 
VALOR:R$ 87.600,00 
RELATORA: CONSo MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 
EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 
FORMALlZAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - ATENDIMENTO -REGULARIDAD 
RECOMENDAÇÃo.É regular a inexigibilidade de licitação em que se verifica o 
cumprimento aos requisitos legais e quando verificada a inviabilidade de 
competição. É regular a formalização contratual que se apresenta em consonância 
com as normas legais aplicáveis, contendo as cláusulas necessárias e aptidão para 
produzir os efeitos dele decorrentes. ACÓRDÃO Visto, relatada e discutida a matéria 
dos autos, na 4° Sessão Ordinária da Segunda Câmara, de 4de abril de 2017, 
ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto da 
relatora, 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 Miranda e Murilo Godoy Advocacia e Consultoria Jurídica SS, com 
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recomendação. Campo Grande, 4de abril de 2017. Conselheira Marisa Joaquina 
Monteiro Serrano - Relatora. 

EMENTA: INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - NATUREZA SINGULAR DOS 
SERVIÇOS - NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO -POSSIBILIDADE -FORMALIZAÇÃO 
CON-TRATUAL -REGULARIDADE. São regulares a inexigibílidade de licitação 
para prestação de serviços de assessoria jurídica, assim como a formalização 
de contrato, elaborado nos termos da legislação em vigor. ACÓRDÃO Visto, 
relatada e discutida a matéria dos autos, na Z'Sessão Ordinária, de 21 de março de 
2017, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto 
da Relatora, pela regularidade da inexigibilidade de licitação para contratação 
de serviços de assessoria e consultaria jurídica e da formalização do contrato 
administrativo celebrado entre o Município de Bonito, representado pelo Sr. Leonel 
Lemos de Souza Brito e Coimbra & Palhano Advogados Associados. Campo Grande, 
21 de março de 2017. Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 
Relatora 

É bom que se diga que, recentemente, em julgado de Relatoria do Conselheiro FLÁVIO 
KA Y ATT, igualmente se decidiu pela regularidade da contratação de advogados através de 
inexigibilidade de licitação, conforme documento que acompanha o presente parecer. Eis a 
ementa: 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA 
ÁREA DE DIREITO PÚBLICO - CONTRA TO ADMINISTRA TIVO - 
FORMALIZAÇÃO - PRESCRIÇÕES 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 TCIMS TC/1289/2017, Rei. CONS. 
FLÁ VIO KA YA TT, Julgamento 22/05/2018). 

IX. DA MINUTA DO CONTRATO. 

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, em especial 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 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. 
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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 para contratação de advogado". 

A nova norma alterou a Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB), 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 notória especialização, nos termos da lei. " 

Com essa normativa, após várias discussões no âmbito dos Tribunais e também pela doutrina 
especializada, acabou-se por enquadrar os serviços de advocacia como serviços técnicos 
singulares, passíveis de serem contratados por inexigibilidade de licitação, com fundamento no 
art. 25, inc. II, 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 passado, através do já mencionado Processo 
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 decisão recorrida. 

XI. CONCLUSÃO: 

Destarte, ratificando o parecer já exteriorizado por este Advogado na contratação anterior, 
pautado também especialmente no entendimento formado - vide Te/ 1289/2017 - pelo 
Conselheiro Flávio Kayatt, responsável pela análise dos procedimentos da região, a qualificação 
técnica jurídica do escolhido, e a singularidade dos 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 técnicos especializados de 
consultoria e assessoria, durante o prazo de vigência 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 
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Art. 13, III e art. 26, e Ill, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as 
alterações processadas 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, 11, 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 III 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. 

Cassilândia - MS, 18 de janeiro de 2021. 

MURILLO P REIRA CRUVINEL 
O IMS 15.109 

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



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

Primeira Câmara 

DELIBERAÇÃO AC01 - 1284/2018 

PROCESSO TC/MS 
PROTOCOLO 
TIPO DE PROCESSO 
ÓRGÃO 
JURISDICIONADO 
INTERESSADO 

VALOR 
RELATOR 

: TC/1289/2017 
: 1781707 
: INEXIGIBILlDADE / DISPENSA E CONTRATO ADMINISTRATIVO 
: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA 
: KAZUTO HORII 
: GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 
S/S 
: R$ 132.000,00 
: CONS. FLÁVIO KAYATT 

EMENTA: INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA 
DE DIREITO PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - FORMALlZAÇÃO 
- PRESCRiÇÕES 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. 

ACÓRDÃO 

Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 10a Sessão Ordinária da 
Primeira Câmara, de 22 de maio de 2018, ACORDAM os Senhores Conselheiros, 
por unanimidade, nos termos do voto do Relatar, em declarar a regularidade da 
Inexigibilidade de Licitação n. 1/2017 e da celebração do Contrato n. 20/2017, 
realizado entre o Município de Bodoquena e a Godoy & Chianca Advocacia e 
Consultaria Jurídica S/S. 

Campo Grande, 22 de maio de 2018. 

Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt - Relatar 
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RELATÓRIO 
O Exmo. Sr. Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt - Relator 
Tratam os autos de análise ao Contrato Administrativo n. 20/2017 (período de 

05/01/2017 a 05/01/2018), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bodoquena e a 
Godoy & Chianca Advocacia e Consultoria Jurídica S/S, tendo por objeto a contrata 
ção de sociedade de advogados de notória especialização na área de Direito Público 
para promover o assessoramento e a consultoria jurídica, incluindo serviços advoca 
tícios da Prefeitura Municipal e das diversas Secretarias e Departamentos Munici 
pais, bem como, a representação e a atuação no Tribunal de Justiça de Mato Gros 
so do Sul, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, ST J, TST e 
STF. 

Examina-se, nesta oportunidade, a regularidade da Inexigibilidade n. 1/2017 
(primeira fase), e da celebração do Contrato Administrativo n. 20/2017 (segunda 
fase). 

A equipe técnica da 1a Inspetoria de Controle Externo (1a ICE) concluiu, na 
análise ANA - 21263/2017 (pç. 17, fls. 276-281), pela irregularidade do procedimen 
to licitatório e da formalização contratual, conforme excerto abaixo: 

"Muito embora tenha esta Corte de Contas oportunizado o responsável pelo ór 
gão de comparecer nos autos e sanar as dúvidas, divergências e ausência de 
documentos inerentes ao procedimento aqui adotado e exigidos pelo estatuto 
das licitações, bem como pela Resolução e Instrução Normativas desta Egrégia 
Corte, entendemos que as irregularidades e ilegalidades permanecem na forma 
descrita no item abaixo: 
Constatamos que o contrato em epígrafe trata-se de uma Contratação de Socie 
dade de Advogados de notória especialização na área de direito público para 
promover o assessoramento e a consultoria jurídica, incluindo serviços advocatí 
cios, da Prefeitura Municipal e das diversas Secretarias e Departamentos Muni 
cipais. 
Em conformidade com o Parecer C nO 00/0044/2001, de 17/10/2001, em regra os 
serviços de Consultoria e Assessoramento devem ser preenchidos, por intermé 
dio de concurso público, pois relacionam a atividade fim do Órgão ou Entidade, 
podendo, porém serem contratados quando envolverem serviços relativos a 
área-meio, ou ainda quando envolverem serviços técnicos especializados e 
quando o serviço for singular, nos termos que disciplina ( art. 13 e 25 da Lei Fe 
deral nO 8.666/93). 
Face ao exposto, entendemos que o objeto do Contrato, ora analisado, além de 
ser caracterizado como área fim do Órgão, não se enquadra como serviço singu 
lar e passível de notória especialização, sendo atribuição de servidor público, 
tais obrigações. 
Isto posto, concluímos pela IRREGULARIDADE do procedimento licitatório e da 
formalização contratual." 

De igual forma, o Procurador do Ministério Público de Contas (MPC) emitiu Pa 
recer PAR-505/2018 (pç. 18, fls. 282-289), opinando pelo seguinte julgamento: 
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"I - pela irregularidade e ilegalidade do procedimento de inexigibilidade de licita 
ção, nos termos do artigo 59, inciso 111, da Lei Complementar nO. 160 de 2012, 
c/c com o inciso I, alínea "a", do artigo 120, da Resolução Normativa n", 76 de 11 
de dezembro de 2013; 
11 - pela irregularidade e ilegalidade da formalização do contrato, nos termos do 
artigo 59, inciso 111, da Lei Complementar n°. 160 de 2012, c/c com o inciso 11, do 
artigo 120, da Resolução Normativa nO. 76 de 11 de dezembro de 2013; 
111 - pela concessão de Medida Cautelar, com o fim de determinar que o gestor 
suspenda todo e qualquer pagamento decorrente desta contratação, até que se 
jam trazidos aos autos os comprovantes da realização dos serviços; 
IV - pela determinação ao ordenador de despesas para que: 
• Remeta os documentos relativos à execução financeira até o momento da noti 
ficação acerca da medida cautelar, neles incluídos os relatórios detalhados da 
prestação do serviço, e quaisquer outros, sob pena de impugnação do valor con 
tratado; 
• Realize concurso público dentro do prazo estipulado pelo Conselheiro Relator, 
cujo processo estará sujeito a monitoramento; 
V - pela aplicação de multa ao responsável, pela infringência ao artigo 37, caput, 
inciso 11 e IX da Constituição Federal com fulcro no artigo 42, incisos I, e IX, art. 
44, inciso I, ambos da Lei Complementar n". 160/2012;" 

É o relatório. 

VOTO 
O Exmo. Sr. Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt - Relator 
Verifico que a Inexigibilidade de Licitação n. 1/2017 fora devidamente executa 

da, cumprindo-se todas as exigências legais para tanto, especificamente as do artigo 
25, da Lei de Licitações, de n. 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme se passa a 
explanar. 

É cediço que a inexigibilidade de licitação envolve certas peculiaridades que 
devem ser rigorosamente observadas, tais como, a especialidade do serviço contra 
tado que, por sua natureza específica, inviabiliza a competição. 

No Termo de Referência (pç. 7, fls. 30-32) restou especificado no item 111, os 
Requisitos de Especialização, em que o quadro de advogados a ser contratado, de 
veria ser dotado de notoriedade jurídica nas áreas de direito público, por meio de 
especialização em Direito Administrativo e/ou Constitucional e/ou Tributário e/ou 
Processual, ou ainda, pela autoria ou coautoria em publicações jurídicas em revistas 
jurídicas de relevância científica nacional ou regional. 

De acordo com os documentos acostados nos autos, um dos advogados da 
sociedade contratada, Dr. Murilo Godoy, comprovou ser Pós-Graduado em Direito 
Administrativo e Cidadania e em Direito Tributário (pç. 7, fls. 70-71 e 72-73), assim 
como, autor de artigos científicos especializados, publicados em revista jurídica de 
alto renome nacional, qual seja, a Revista Tributária e de Finanças Públicas (pç. 7, 
fls. 87-114 e 117-126). 
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Outro sócio, Dr. Thiago Alves Chianca Pereira Oliveira, comprovou ser Pós 
Graduado em Direito Público, Direito Processual Civil e em Direito Processual (pç. 7, 
fls. 76, 80-81 e 82-83), cumprindo-se a exigência de notória especialidade para a 
contratação. 

Ademais, por meio de referidos documentos e da exigência do serviço a ser 
executado, restou demonstrado que o mesmo possui caráter exclusivo, de notório 
saber jurídico, o que impede a abertura de certame, nos exatos termos das Súmulas 
n. 39 e n. 62, do Tribunal de Contas da União, abaixo transcritos, respectivamente. 

"A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pes 
soas 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 ob 
jetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, 
inciso 11, da Lei 8.666/1993." 
"Contrato. Advogado. Serviço técnico profissional. Conceito notório. Natureza 
singular do serviço. Inexigibilidade de licitação. Legalidade. Regularidade. 
Os serviços de natureza técnico-jurídico, de interesse da coisa pública em defe 
sa nas causas judiciais, assessoria ou consultoria, poderão ser considerados de 
notória especialização, desde que seja considerado o mais adequado à satisfa 
ção do objeto do contrato, este firmado com dispensa do processo licitatório." 

Deve-se ter em conta que à Administração Pública cabe a determinação de 
qual serviço técnico especializado corresponde melhor ao objeto do contrato, med i 
ante ao julgamento subjetivo que lhe é inerente nesses casos, o que, por certo, fica 
ria limitado ou tolhido pelo procedimento licitatório. 

A obrigatoriedade de licitar não encontra parâmetros nos casos em que se 
busca que o atendimento de determinado objeto seja feita por excelência, o que res 
ta evidenciado no presente caso, ora analisado. 

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP n. 
348/SC, pelo Plenário, de relataria do Ministro Eras Grau: 

"Serviços técnicos profissionais especializados são serviços que a Administração 
deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última ins 
tância, com o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na es 
pecialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da Admi 
nistração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de proce 
dimento licitatório para a contratação de tais serviços - procedimento regido. en 
tre outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribui 
ção 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' (d. o § 10 do art. 25 da Lei 8.666/1993). O que a 
norma extraída do texto legal exige é a notória especialização. associada ao 
elemento subjetivo confiança." 

Denota-se que a prestação de serviços de consultaria jurídica, tem como finali 
dade o atendimento de necessidade específica do Município de Bodoquena, serviço 
este que não pode ser confundido como de atividade-fim e, portanto, suscetível de 
terceirização. 
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É cediço que nem todos os serviços obedecem aos mesmos critérios daqueles 
exigidos cotidianamente pela Administração Pública, e, consequentemente, do seu 
quadro de servidores. Pelo contrário, existem serviços que devem ser executados 
por profissionais que possuem conhecimento diferenciado, atendendo a demandas 
peculiares, como é o caso em comento. 

Logo, se a existência do corpo jurídico fosse impeditivo, o art. 13\ 11, III e V da 
Lei 8.666, de 1993 seria inconstitucional, porquanto admite expressamente a contra 
tação de pareceres, consultoria, assessoramento e patrocínio de causas judiciais e 
administrativas. 

Além disso, é de rigor avaliar concretamente a aptidão profissional do corpo ju 
rídico disponível para a Administração e a questão da confiança, ligada a aspectos 
discricionários, para fins de licitude da decisão. 

Acerca do referido tema, a doutrina assim apregoa: 
"Verifica-se, entrementes, que diversos Municípios, notadamente os de menor 
porte, não possuem suas procuradorias, o que determina a contratação de ad 
vogados quando necessário. Ainda assim, ( ... ) a precisa definição da esfera de 
atuação é fundamental. 
É inconteste, entretanto, que há matérias complexas envolvendo a Administra 
ção que requerem o chamamento de profissionais especializados para o seu 
deslinde. Nesses casos, que devem ser avaliados e sopesados pelo agente pú 
blico responsável ( ... )".2 

Dessa forma, em se tratando de serviços alheios ao domínio técnico dos servi 
ços pertencentes ao quadro de pessoal do órgão demandante, inexistem óbices de 
ordem jurídica para a contratação de referidos serviços, devendo prevalecer, nesses 
casos, o interesse público. 

Evidente que cada caso deve ser analisado concretamente, levando-se em 
conta, além do critério do serviço de natureza especializada, a realidade do Municí 
pio contratante, os quais, muitas vezes, enfrentam dificuldades para o exercício de 
determinados trabalhos, em razão de não disporem de estrutura física, tecnológica e 
profissional adequados. 

Neste contexto, a contratação por meio de terceirização de serviços especial i 
zados é solução cabível e, em consonância com o nosso ordenamento jurídico, de 
vendo ser entendida como legal e regular para a manutenção do serviço público em 
seu ínterim. 

Coadunam-se com esse entendimento os [ulqados" deste Tribunal de Contas, 
em que restou avençado que a contratação destes serviços pelas Prefeituras é me 
dida necessária para que seja evitada a inviabilidade do seu próprio funcionamento, 
tendo em vista a ausência de estrutura para atendimento de atividades peculiares. 

1 Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
11 - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
111 - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
2 BITTENCOURT. Sidney. Licitação Passo a passo. 9aed. Belo Horizonte. Fórum. 2017.p. 162. 
3 TC 5621/2014, TC 7330/2013, TC 9899/2013. 
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Sendo assim, a Inexigibilidade de Licitação n. 1/2017 atendeu aos ditames da 
Lei de Licitações, de forma a ser considerado apto para os efeitos que lhe foram de 
correntes. 

11- CELEBRAÇÃO DO CONTRATO N. 20/2017 
Verifico que a celebração do Contrato n. 20/2017 está em conformidade com 

as normas contidas na Lei (federal) n. 8.666, de 21 de junho de 1993, não havendo 
irregularidades a serem arguidas e sancionadas, na medida em que a contratação 
prevê atividade-meio, posto que serviço extremamente singular e de notória especia 
lização. 

DISPOSITIVO 
Sendo assim, em face do exposto, voto nos sentidos de: 
I - declarar, com fundamento na regra do art. 59, I, da Lei Complementar (es 

tadual) n. 160, de 2 de janeiro de 2012, a regularidade da Inexigibilidade de licita 
ção n. 1/2017 e da celebração do Contrato n. 20/2017, realizado entre o Município 
de Bodoquena e a Godoy & Chianca Advocacia e Consultoria Jurídica S/S; 

É o voto. 

DECISÃO 
Como consta na ata, a decisão foi unânime, nos termos do voto do Relator, em 

declarar a regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação e da formali 
zação do contrato administrativo. 

Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Jerson Domingos. 
Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt. 
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Conselheiro Ronaldo Chadid e 

Conselheiro Jerson Domingos. 
Presente o Exmo. Sr. Procurador do Ministério Público de Contas José Aêdo 

Camilo. 
Campo Grande, 22 de maio de 2018. 

Conselheiro FLÁVIO ESGAIB KAYATT 
Relator 

GAB·AM 
SET AC·MSSfARP 
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20/01/2021 L8906 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N° 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. 

(Vide ADIN 6278) Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

TíTULO I 

Da Advocacia 

CAPíTULO I 

Da Atividade de Advocacia 

Art. 1° São atividades privativas de advocacia: 

I - a postulação a ,g~!Mtl: órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais; 

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 

.(Vide ADIN 1.127-8) 

§ 1° Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou 
tribunal. 

§ 2° Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a 
registro, nos órgãos competentes, quando visados por advogados. 

§ 3° É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. 

Art. 2° O advogado é indispensável à administração da justiça. 

§ 1° No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. 

§ 2° No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao 
convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público. 

§ 3° No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. 

Art. 3° O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos 
os inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

§ 1° Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se 
subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública 
e das Procuradorias e Consultarias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas 
entidades de administração indireta e fundacional. 

§ 2° O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no art. 1°, na forma do 
regimento geral, em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste. 

Art. 3°-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando 
comprovada sua notória especialização, nos termos da lei. (Incluído Rela Lei nO 14.039, de 2020). 

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 . 
. (Incluído Rela Lei nO 14.039, de 2020). 

Art. 4° São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das 
sanções civis, penais e administrativas. 

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - 
suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. 

Art. 5° O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

DA: PRESIDÊNCIA 

PARA: Departamento de Licitações 
Inexigibilidade - 00112021 
Processo Administrativo n." 00112021. 

Senhora Presidente: 

ACOLHO o Parecer retro exarado. 

RATIFICO contratação de serviços técnicos especializados junto a 
empresa VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS-ME, por inexigibilidade de 
licitação nos com fulcro do art. 25, II c.c. art. 13, 1Il e 26 da Lei Federal 8.666/93. 

DETERMINO, Que seja elaborado o contrato de prestação de serviços 
nos termos da minuta aprovada pelo jurídico, tomando medidas legais necessárias 
visando a conclusão do presente processo. 

Cumpra-se 
Publique-se 

Em, 19 de janeiro de 2 

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 N° 00112021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00112021 

Folha de despachos: 

Ao Setor Contábil da Câmara Municipal: 

Solicito a dotação a ser utilizada no referido processo de Inexigibilidade n" 001/2021 

Cassilândia, 12 de janeiro de 2021 

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 

Senhor Presidente: 

Informamos que o Processo de Inexigibilidade poderá utilizar a seguinte dotação: 

01 - Câmara Municipal 
031 - Ação Legislativa 
2002 - Manutenções das Atividades de Apoio ao Legislativo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

Cassilândia 12 de janeiro de 2021 

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

Fica efetuada a reserva orçamentária no valor de R$ 82.800,00 
(oitenta e dois mil e oitocentos reais), na seguinte Dotação: 

01 - Câmara Municipal 
031 - Ação Legislativa 
2002 - Manutenções das Atividades de Apoio ao Legislativo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

Devolvo à Pregoeira e Equipe de Apoio. 

Para que seja providenciado o respectivo processo. 

CassilândiaIMS, 12 de janeiro de 2021 

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 Controle Interno da Câmara Municipal 

Prezado Controlador 

Por determinação da Presidência na contratação de 
serviços técnicos profissionais e especializados, encaminhamos o presente com a 
documentação da empresa Vasques Advogados Associados SS - ME e do seu 
responsável técnico visando compor vosso Parecer quanto à legalidade da contratação 
direta. 

Pedimos vênia a solicitar análise e posterior Parecer. 

CassilandiaIMS, 19 de fevereiro de 2021 

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

Inexigibilidade de Licitação nO 001/2021, Processo Administrativo nO 

001/2021, 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. 

Destaca-se, por oportuno, que a contratação de serviço 

especializado em advocacia já foi muito questionada no âmbito 

judicial e perante os tribunais de contas, porém, atualmente, está 

consolidada jurisprudência no sentido de ser legal a sua utilização 

pelo gestor público. 

Inclusive, no ano de 2020, o Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil teve incluído em sua redação o Art. 3° - A, pela 

lei n ? 14.039/2020, que assim dispõe: "Art. 3°-A. Os serviços 

profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e 

singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos 

da lei. (Incl uído pela Lei nO 14.039, de 2020) 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 requisi tos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, n? 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67) 3596-1331. »: 
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é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena sa tisfação 

do objeto do contrato. (Incluído pela Lei nO 14.039, de 2020)". 

Inexiste inviabilidade a contratação do advogado por 

inexigibilidade de licitação, conforme já foi apresentado pelo setor 

jurídico desta casa de leis. 

Coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer 

outras dúvidas. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de 

elevada estima e consideração. 

Cassilãndia - MS, 18 de Janeiro de 2021. 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 
Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67) 3596-1331. 
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Câmara Municipal de Cassilândia 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 00112021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIAlMS com sede na Rua Amin José, 356 - Centro 
Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67) 3596-1331, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
03.334.191/10001-16, neste ato representado pelo Vereador Presidente Sr. Divino José da 
Silva, brasileiro, casado, agente político municipal, residente e domiciliado na Rua Francelino 
Tomaz Moreira n? 315, Jardim Minas Gerais, portador do RG 0007.668.19 e do CPF 
583.415.791-20, torna público que em 15 de janeiro de 2021, procedeu a abertura de 
procedimento administrativo com inexigibilidade de licitação para contratação de serviços 
técnicos especializados na área de direito junto a empresa Vasques Advogados Associados 
Ltda. 

Desta forma RATIFICO a Contratação Direta nos termos dos incisos II do art. 25 cc. Art. 13, 
III e do art. 26 Parágrafo Único, 11, III todos da Lei Federal 8.666/93. 

o valor da aquisição é R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), para prestação dos 
serviços pelo período de 12 (doze) meses. 

Cassilândia-MS, 20 de janeiro de 2021. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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INEXIGffiILIDADE N° 00112021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001l2021 

CONTRATO N° 00112021 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIAlMS com sede na Rua Amin José, 356 - 
Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67) 3596-1331, inscrita no CNPJ!MF 
sob o n. 03.334.191//0001-16, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Vereador Presidente Sr. Divino José da Silva, brasileiro, casado, agente 
político municipal, residente e domiciliado na Rua Francelino Tomaz Moreira n° 315, 
Jardim Minas Gerais, portador do RG 0007.668.19 e CPF 583.415.791-20, e a empresa 
V ASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ!MF n° 19.373.896/0001-82 e Inscrição Municipal n° 13354, 
estabelecida na Rua Paraná, n. 656, Centro, Sidrolândia/MS, CEP 79.170-000, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Paulo Cezar Greff 
Vasques, advogado, casado, residente na Rua José Antonio Pereira, n. 1488 Ap. 112, 
Campo GrandelMS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 860.363.191-34 e na 
Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional de Mato Grosso do Sul sob o n. 12.214, e 
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho de homologação do processo de Inexigibilidade N° 00112021, 
e nos termos da Lei Federal n." 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e 
condições que se enunciam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Constitui objeto da presente inexigibilidade de 
licitação a contratação de assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com o 
advogado e controladoria, Comissão de Licitação e Financeiro, acompanhar os 
procedimentos do Departamento de Licitações e Contratos: analise acompanhamento e 
elaboração dos editais e minutas dos 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 
administrativos; acompanhamento, auxilio e providências 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 interesses 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 recursos e 
apresentando memoriais, a fim de que a Câmara cumpra com os princípios da legalidade, 
economicidade e legitimidade; 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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Analise, revisao, emissao de pareceres e orientações quanto aos Processos 
Administrativos de Licitação, elaboração de editais, minutas de contratos, termos 
Aditivos, rescisões, supressões 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 das comissões de licitação quanto aos 
procedimentos a serem executados; 

Aperfeiçoamento destinado ao conhecimento técnico de licitação; 

Os serviços serão prestados pessoalmente na sede da Contratante e/ou aonde for 
solicitado a presença da Contratada, via telefone, e-mail e outros meios apropriados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato setá realizado 
por administração indireta sob o regime empreitada por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a 
este contrato o valor global de até R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), para o 
fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira. 

§ 1° - O pagamento será feito através dos recursos próprios, depositado ou transferido a 
favor da CONTRATADA, em sua conta corrente. 

§ 2°. O pagamento será feito mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
de sua prestação apresentação da Nota FiscallFatura, devidamente atestado por servidores 
designados. 

§ 3° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), 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 do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

§ 4° - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. 
§ 5° - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem. 

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

Câmara MuniCipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo interesse da Administração Municipal, o presente 
Contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto da 
presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de 
recursos financeiros próprios do Município: 

01 - Câmara Municipal 
031 - Ação Legislativa 
2002 - Manutenções das Atividades de Apoio ao Legislativo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, 
a seu critério e através da Câmara Municipal de Cassilândia, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a 
contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo contratante. 

§ 1° - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, 
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros. 

§ 2° - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena 
multa. 

§ 3° - A Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações 
civis decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

§ 4° - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

§ 5° - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n." 8.666/93 em sua atual 
redação, garantia previa e ampla defesa em processo administrativo. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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§ 6° - o valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 2% 
(dois por cento) do valor do contrato, em cada caso. 

§ 7° - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infrações cometidas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n08.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração Municipal; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1 ° - A Contratada reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n08.666/93. 

§ 2° - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, 
vinculado ao Processo de Inexigibilidade n" 00112021, nos termos do Inciso XI do Art. 
55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA NONA - Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do 
objeto, serão aplicáveis a Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do 
Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Compete à contratada manter, durante toda a execução do 
presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Contabilidade da Câmara Municipal de 
Cassilândia-MS, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de 
tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, nos termos 
do § 3° do Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro 
do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do presente 
contrato, na Imprensa Oficial. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS ~ 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra 
encargos exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: O foro do presente contrato será o da 
Comarca da cidade de Cassilândia-MS, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 2 
(duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo 
assistiram. 

Cassilândia-MS, 20 de janeiro de 2021 

Municipal de Cassilâ dia 
ivino José da Silva 
CONTRATANTE 

Vasques A gados ssociados SS - ME 
Paulo Cezar GreffVasques 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: TESTEMUNHAS: 

~~qJ_,t~~ 
. Nome: / 
CPF: 5/9l3L.{ (ó"1 { ~ /5 
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00112021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00112021 
INEXIGIBILIDADE N° 001/2021 

PARTES 
Contratante: Câmara Municipal de Cassilândia-MS 
Contratado: Vasques Advogados Associados S/S - ME 

OBJETO 
Contratação de assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com o advogado e 
controladoria, Comissão de Licitação e Financeiro, acompanhar os procedimentos do 
Departamento de Licitações e Contratos: analise acompanhamento e elaboração dos 
editais e minutas dos contratos a serem celebrados; orientação na forrnalização 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 administrativos; 
acompanhamento, auxilio e providências 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 interesses da Câmara Municipal. 
REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste contrato será realizado por execução indireta sob o regime de empreitada 
por preço global. 
VALOR: 
O valor global de até R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), para o fornecimento 
do objeto previsto na cláusula primeira. 
PRAZO 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município 

01 - Câmara Municipal 
031 - Ação Legislativa 
2002 - Manutenções das Atividades de Apoio ao Legislativo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

ASSINANTES 
Contratante: Divino José da Silva 
Contratada: Paulo Cezar Greff Vasques 

Cassilândia - MS, 20 de janeiro de 2021. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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AVISO PE pRORROGAÇÃO PE LICITAÇÃO 
PROCESSO N° 11.728/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2020 

Prefeitura Municipal de Ponta Porã 

o Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que a licitação acima mencionado 
foi prorrogada a abertura da entrega das propostas e documentos de habilitação para o dia 04 de Fevereiro de 
2021, às 08:00 horas (horário de MS). 
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e equipamentos para processamento 
de plantas medicinais, em atendimento ao Convênio nO 29.270/2019 - Processo n= 71/000.112/2019, que entre 
si celebram o Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO e a Prefeitura Municipal de Ponta Porã MS, nas quantidades, 
forma e condições estabeleci das no presente edital, termo de referência e anexos. 
Legislação: Lei nO 10.520/2002, Decretos Municipais nO 6.780/2014 e nO 7.737/2017, Lei Complementar nO 
123/2006 e, subsidiariamente a Lei nO 8.666/1993, com suas alterações. 
Local de Realização do Pregão: Sala de licitações, sito à Rua Guia Lopes, 663 - Centro-Ponta Porã-MS. 
Edital: o edital estará disponível para download no site: 
https:llpontapora.ms.gov.br/v2/licitacao-editais/ 

Ponta Porã-MS, 19 de Janeiro de 2021. 

Daniella Vukari Vamakawa 
Pregoeira 

Câmara Municipal de Cassilândia 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2021 
INEXIGIBILIDADE NO 001/2021 
PARTES 
Contratante: Câmara Municipal de Cassilândia-MS 
Contratado: Vasques Advogados Associados S/S - ME 
OBJETO 
Contratação de assessoria e consultoria jurídica para, em conjunto com o advogado e controladoria, Comissão 
de Licitação e Financeiro, acompanhar os procedimentos do Departamento de Licitações e Contratos: analise 
acompanhamento e elaboração dos editais e minutas dos 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 administrativos; acompanhamento, auxilio e providências 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 interesses da Câmara Municipal. 
REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste contrato será realizado por execução indireta sob o regime de empreitada por preço global. 
VALOR: 
O valor global de até R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), para o fornecimento do objeto previsto na 
cláusula primeira. 
PRAZO 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município 
01 - Câmara Municipal 
031 - Ação Legislativa 
2002 - Manutenções das Atividades de Apoio ao Legislativo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

ASSINANTES 
Contratante: Divino José da Silva 
Contratada: Paulo Cezar Greff Vasques 
Cassilândia - MS, 20 de janeiro de 2021 

r- 1""''''0', Ir V ' ~J , 
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 00112021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 00112021 

PARTES 
Contratante: Câmara Municipal de Cassilândia-MS 
Contratado: Vasques Advogados Associados S/S - ME 

OBJETO 
Contratação de assessoria e consultoria juridica para, em conjunto com o advogado e 
controladoria, Comissão de Licitação e Financeiro, acompanhar os procedimentos do 
Departamento de Licitações e Contratos: analise acompanhamento e elaboração dos 
editais e minutas dos contratos a serem celebrados; orientação na formalização e/ou 
rescisão dos contratos administrativos e emissão de pareceres nos termos aditivos 
eventualmente celebrados; justificativa efou fundamentação para eventual aplicação de 
multa por inadimplemento de obrigação assumida nos contratos administrativos; 
acompanhamento, auxilio e providências na elaboração da prestação de contas e de 
respostas e defesas nos feitos do Tribunal de Contas do Estado; acompanhamento juridico 
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 interesses da Câmara Municipal. 
REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste contrato será realizado por execução indireta sob o regime de empreitada 
por preço global. 
VALOR 
O valor global de até R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), para o fornecimento 
do obj eto previsto na cláusula primeira. 
PRAZO 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município 

01 - Câmara Municipal 
031 - Ação LeglslaUva 
2002 - Manutenções das Atividades de Apoio ao LeglslaUvo 
3.3.90.35 - Serviços de Consultorla 

ASSINANTES 
Contratante: Divino José da Silva 
Contratada: Paulo Cezar GreffVasques 

Cassilândia- MS, 20 dejaneiro de 2021. 

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



CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

NOTA DE EMPENHO 

CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

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 SO\.I"I' 1""\M1rm.euv( CPF ICNPJ Banco Agência Conta bancária 

Endereço Telefone 

VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS-ME 19.373.896/0001-82 

RUAPARANA" 79170000, CENTRO, CAMPO GRANDE-MS 

- Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho 

Global 20210022 20 
Data Aulorização de Compras Tipo de modalidade Número da Ijc;rt~o Processo 

20/01/2021 O O 
L.ocal da "'ntraga Aplicação Documento 

t' saldo ênteiiorl Valol'l Sáldo afíJal 

64.000,001 78.200,001 5.800,00 

r-- Dotação 
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~redlto 
01.031.0046-2002-MANUTENÇAO DAS ATIV. DE APOIO LEGISLAT. ORÇAMENT ARIO 

Valores 
Valor do empenho I 

78.200,00 

Histórico 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERViÇOS DE ASSESSORIA JURrDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS, 
CONFORME CONTRATO 0112021, COM VIG~NCIA ATÉ 20/01/2022. 

Líquido por extenso 

CRC 0119 21~1 

IMPRESSAO: EUZANGELA 2s7õ172021 09:06:39 

1.1-M.P.S-11-03-2020. 
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ATO N° 00212021. 

O Presidente da Câmara :\lunicipal de 
Cassilândia - :\1S. no uso de suas 
atribuições legais .•. 

RESOl.VE 

Art, 1° - Nomear a Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 
2021, composta por lvonete Moreira Carnargo, Wellington Beguelini de Assis e Suzana 

Aparecida Leal de Camargo, onde sob a Presidência da primeira deverão deliberar sobre as 

propostas apresentadas nas licitações efctuadas pela Câmara Municipal. nos termos do Art. 51 
"caput" da Lei 8.666193. 

Parágrafo ÚntCO - As nomeações de que trata este artigo não acarretarão 

ônus financeiro para a Câmara Municipal. exceto as despesas de viagem quando a serviço da 
mesma. 

Art. 2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrárro, 

Câmara MuniC~'~1 ~~:':O ~O: ::~ntos ... 06 de janeiro de 2021. 

O JÔS'É'DÁ SIL V A 
Presidente 

Câmara MUniCIpal de Cassilàndra - Mato Grosso do Sul 

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



Ano V I N° 750 

Diário Oficial 
Cassilândia - MS 

Terça-feira, 25 de Abril de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br 

Estado de Maro Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

ATO 02812017. 

RESOLVE: 

o PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNIClPAL DE CASSlLÂNDlA-MS, 
no uso de suas atribuições legais. .. 

An. I· _ Designar o servidor MAX 
DOUGLAS TOMAZ DE FREITAS, para ser fiscalizador d~ todos os contratos celebrados por esta 
Câmara Municipal, conforme Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

An. 2" _ Este Ato entra em vigor na data 
de sua pubíicação, revogadas as disposições em contrário. 

DOS SANTOS". 20 de abril de 2017. 
Câmara Municipal "OSWALDO JOSÊ 

( / _, 
i 1 rI""p/\ 

Wesley,rerreiratla Silva 
Presidente 
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