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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

V^o

MEMO N. 15-2021-SEMAD Data: 19/01/2021

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO 
PAR.4: GABINETE DO PREFEITO - GAB.

ASSUNTO: Abertura de Procedimento Licitatorio

Excelentissimo Senhor Prefeito,

Apos cumprimenta-lo, venho solicitar de Vossa Excelencia autoriza9ao de abertura de 
processo, visando a Contrata9ao de Pessoa Juridica Especializada para fins de Presta9ao de 
Servi90S de Assessoria e Consultoria Juridica para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Uiramuta-RR, conforme especifica9oes e quantitativos constantes no PAM e 
Termo de Referencia em anexo.

&

*

Atenciosamente,
yvyvv, Ll/jAA/f

erio Cavalcantf dc Lima
Secrete Municipal *

Portaria n* 003/2021
OMERIO CAVALCENTE DE LIMA
Secretdrio Municipal de Administra^o

AUTORIZO A SOLICITACAO ACIMA.

,o de SouzaBenisio
Prefeito

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
______Prefeito Municipal

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA
PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL E/OU SERVigOS - PAMS.

ORGAO EMITENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO USO EXCLUSIVO DO

PROTOCOLOFUNg AO/PROG RAMA/SUB - PROGRAMA:
10 122 0203 2004

ELEMENTO DE DESPESA: FONTE DE RECURSOS:
3.3.90.39.00 RP

DISCR1MINACAO DOS MATERIAIS:ITEM UND. QUANT.

Referente a Contrata^So de Pessoa Jundica Especializada para fins de 
Presta9ao de Services de Assessoria e Consultoria Jundica para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR por 
um periodo de 12 (doze) meses

01 ServifoConforme especificatjoes no anexo I do Termo de Referencia.

DATA: 19.01.2021
APLICAgAO: Destina-se a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Uiramuta-RR

OMERIO CAVALCANTE DE LIM^

SeoBianote;-,- «^ 
POftHTta n1 u0j;2l

T1PO DE EMPENHO: ( ) ORDINARIO ( x ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO.
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

PESQUISA MERCADOLOGICA

A SUA SENHORIA, O SENHOR
GABRIEL MOL RAO FERREIRA CAVALCANTE
REPRESENTANTE LEGAL DE MOURAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA,

Solicitamos de Vossa Senhoria que seja fomecido a esta Prefeitura Municipal de Uiramuta/RR. o valor dos serv^os abaixo discriminado, 
de acordo com as especificaqoes e quantitativos descritos:

PREQO
MENSAL VALOR TOTALDISCRIMINAQAO DO MATERIAL QUANTUNDITEM

Contratagao de Pessoa Jundica Especializada para fins de 
Prestagao de Servigos de Assessoria e Consultoria Jundica 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Uiramuta-RR.

ATRIBUigOES DECORRENTES DA CONTRATACAO:

• Acompanhar todos os atos necessaries a defesa 
do PMUI na esfera judicial e/ou extrajudicial.

12MES01

• Proceder a elaboragao de pegas processuais para 
defender os interesses do Municipio de 
Uiramuta-RR em todas as instancias, com 
iniciais, contestagoes, replicas, elaboragao e 
apresentagao de defesa, comparecimento a 
audiencias, interposigao de recursos e 
sustentagao oral; _________

\
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

• Atuar em processos administrativos em tramite, 
EXCETUANDO-SE as demandas da Secretaria 
Municipal de Saude e Saneamento;

• Elaborar pareceres e respostas a consultas 
encaminhadas pela PMUI, participar de reunioes, 
assembleias , sempre que necessario.

• Elaborar relatorios mensais dos processos em 
andamento e atividades realizadas. Assessoramento 
a Gestao, as Comissoes Permanentes, Comissoes 
Especiais, Grupos de Trabalho, em questoes 
jundicas relacionadas a contratagoes publicas, 
controle interne e externo, contencioso, 
administrative e judicial, e a demais setores 
envolvidos nas discussoes e negociagoes 
relacionadas ao Municipio;

• Revisao inicial e diagnostico dos procedimentos 
adotados pela PMUI, com verificagao de nao 
conformidades e com a devida adequagao, no que 
couber, de tais atos administrativos.

• Construgao de procedimentos-padrao para a 
elaboragao de minutas de contratos, editais e 
termos de referencia; documentos de controle 
interne e processos administrativos; justificativas e 
pareceres; outros procedimentos administrativos, 
como portarias, resolugoes, deliberagoes e atos 
normativos, juntamente com o setor/funcionario/a

£Tora
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

responsavel, entre outros descritos no pertinente as 
atribuigoes decorrentes do exercicio da profissao.

Valor Total

Valor por extenso______________________

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS 

Local e Data: 20 de Janeiro de 2021.
cb-Q 2q/o 1/21

1.2 ^

7 Responsavel legal

Representante da PMUI

TO

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
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MOURAO

ADVOCACIA ESPECIALIZADA

PROPOSTA DE HONORARIOS

PREFEITUR A MUNICIPAL DE UIR AMUT A 

PREFEITO BENISIO ROBERTO DE SOUZA

CNPJ: 01.612.681/0001-01
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Excelenti'ssimo Senhor Prefeito Benfsio Roberto De Souza 
Prefeitura Municipal de Uiramuta 
CNPJ: 01.612.681/0001-01

Prezados,

Agradecendo a oportunidade, encaminhamos, conforme solicitado pela 

pesquisa mercadologica, a proposta de prestapao de serviqos de assessoria e consultoria 

jundica do escritorio MouraoSociedade de Advocacia Especializada.

Estando de acordo quanto aostermos desta proposta, informamosque possuira 

validade, nos termos abaixoassignados, especificamente, para o tempo de mandate eletivo, 

a comegar por 2021, em atendimento a pesquisa mercadologica solicitada.

Aguardamos retorno e, desde ja, desejamos excelente ano.

Atenciosamente,

Mourao Sociedade de Advocacia Especializada.
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propostadeprestacAodeservicosdeassessoriajur(dica

1. Prefacio:

Esta proposta de prestagao de servigos jundicos foi elaborada pelo escritorio 

Mourao Sociedade de Advocacia Especializada, com sede em Boa Vista - RR; na Av. Capitao 

Julio Bezerra, 484, Sala 02, Centro, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 

40.142.947/0001-51, sendo coordenada pelo advogado, socio administrador, Dr. Gabriel 

Mourao P. Cavalcante, OAB/RR n.9 1.224, que e Especialista em Direito Civil e Processual 

Civil, em Pencia Criminal e Ciencias Forenses, cursa Psicologia e e Pos Graduando em 

Neuropsicologia, possuindo cursos de Mediagaoe de Estudos Sistematizados em Direito 

Empresarial. Ocupa, atualmente, o cargo de Secretario Geral da Comissao de Direitos e 

Prerrogativas da OAB Roraima e e membro da Comissao de Valorizagao dos Honorarios 

Advocaticios. Advoga, em regime de exclusividade, para algumasfranquias em Roraima, a 

citar o Bob's. Possui em seu curnculo a participagao como Procurador do Municipio de 

Mucajai-RR, em 2016. Curriculum anexo.

Nosso escritorio e formado por advogados e bachareis em Direito associados e 

inumeros outros advogados parceiros, localizados nos Estados do Amazonas, Para, 

Tocantins, Sao Paulo, Goias e Distrito Federal, todos com especializagoes jun'dicas e com 

vasta experiencia na advocacia empresarial e em contencioso, bem como, estagiarios de 

Direito.

Nossa equipe principal:

^ Gabriel Mourao P. Cavalcante, OAB/RR n.9 1.224; 
'A Joaquim Paz de Melo Filho, CPF: 515.503.692-53; 
^ Kennedy C. Machado, OAB/RR n.9 1.257;
'A Raquel Bayer Charao, OAB/RR n.9 2.317;

2. Servigos ofertados:

O escritorio oferece os seguintes servigos, caso seja efetivado o contrato:



I. Realizar reunioes com os representantes e/ou administradores da contratante 
para que sejam apresentadas pela empresa contratante as eventuais demandas 
judicials das quais necessite pleitear judicialmente;

II. Consulta pessoal em horario de expediente;
III. Consulta online em qualquer horario;
IV. Parecer escrito;
V. Acompanhamento a orgao administrativeou judicial;
VI. Exame de autos de processo perante orgao administrative ou judicial;

VII. Petiqao ou requerimento avulso, perante qualquer autoridade;
VIII. Elaboragao de contratos constitutivos ou desconstitutivos de direitos;

IX. Assistencia em contratos, estatutos e outros instrumentos;
X. Intervengao perante a Administragao Publica;

XI. Intervengao para a solugao de litigio;
XII. Medidas cautelaresem geral;

XIII. Interpelagoes, protestos e notificagoes extrajudiciais;
XIV. Acompanhamento em processes licitatorios;
XV. Recursos Administrativosem geral;
XVI. Demais servigos necessaries para o bom cumprimento do contrato.

Bern como, os itens solicitados na pesquisa, especificamente descritos abaixo:

XVII. Acompanhar todos os atos necessaries a defesa do PMUI na esfera judicial e/ou 
extrajudicial;

XVIII. Proceder a elaboragao de pegas processuais para defender os interesses do 
Municipio de Uiramuta - RR em todas as instancias, com iniciais, contestagoes, 
replicas, elaboragao e apresentagao de defesa, comparecimento a audiencias, 
interposigaode recursos e sustentagao oral;

XIX. Atuar em processes administrativosem tramite, EXCETUANDO-SE as demandas 
da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento;

XX. Elaborar pareceres e respostas a consultas encaminhadas pela PMUI, participar 
de reunioes, assembleias, sempre que necessario;

XXI. Elaborar relatorios mensais dos processes em andamento e atividades realizadas. 
Assessoramento a Gestao, as Comissoes Permanentes, Comissoes Especiais, 
Grupos de Trabalho, em questoes jun'dicas relacionadas a contratagoes publicas, 
controle interne e externo, contencioso, administrative e judicial, e a demais 
setores envolvidos nas discussoes e negociagoes relacionadas ao Municipio;

XXII. Revisao inicial e diagnostico dos procedimentos adotados pela PMUI, com 
verificagao de nao conformidades e com a devida adequagao, no que couber, de 
tais atos administrativos;

XXIII. Construgao de procedimentos-padrao para a elaboragaode minutas de contratos, 
editais e termos de referenda; documentos de controle interne e processes 
administrativos; justificativas e pareceres; outros procedimentos administrativos, 
como portarias, resolugoes, deliberagoes e atos normativos, juntamente com o



setor/funcionario/a responsavel, entre outros descritos no pertinente as 
atribuigoes decorrentes do exercicio da profissao.

3. Investimento e conduces de pagamento:

0 valor da prestapao dos services advocaticios e, a titulo de sugestao, 

equivalente ao montante ja realizado pelo Municipio, o que atenderia a todos os 

profissionais do escritorio e sua estrutura, qual seja; R$15.000,00 (quinze mil reais) mensais, 

totalizando R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em 12 meses.

Boa Vista - RR, 21 de Janeiro de 2021.

Mourqp'Sociedade de Advocacia Especializoda

get



CURRICULUM VITAE

GABRIEL MOURAO PEREIRA CAVALCANTE
brasileiro, solteiro, 28 anos, advogado.
Av. Capitao Julio Bezerra, n° 484, Centro, Boa Vista/RR
Telefone: (95) 98117-6512
E-mail: advgabrielmourao(5)hotmail.com

SINTESE DE QUALIFICAgOES

• Atuapao na area juridica na avaliapao de provas documentais e orais, realizapao de audiencias 

civeis, penais, trabalhistas, administrativas (sindicancias) e eleitorais, eiaborapao ampla de pegas 
como recursos e contestagao de agoes.

• Responsavel por promover a defesa de empresas e de clientes, reunir os documentos 

correspondentes, instruir testemunhas e prepostos e elaborar as medidas favoraveis aos 

clientes.

• Apresentagao de pareceres, acompanhamento de processos e elaboragao de notificagoes 

judiciais e extrajudiciais, realizando acordos amigaveis ou promovendo agoes judiciais.

• Experiencia no zelo pelos objetivos do cliente e do cidadao e na manutengao e integridade dos 

seus bens, facilitando negocios, preservando interesses individuais e coletivos, conforme 
prindpios eticos.

FORMAgAO

• Graduagao: Bacharelado em Direito - 2010/2015.

• Mediador em estagio pelo VI Curso Basico em Conciliagao e Mediagao Judicial - 2016/2016.

• Pos-Graduagao em Direito Processual Civil (Novo CPC) - 2015/2016.

• Pos-Graduagao em Pen'cia Criminal e Ciencias Forenses - 2016/2018.

• Graduando em Psicologia - 2019/2023.

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

• [2010 ate 2013] - Escritbrio de Advocacia Dias Pereira
Cargo: Estagiario
Principais atividades: Atendimento, protocolo, formatagao de arquivos, produgao de pegas

W’'



• [2014] - Nucleo de Pratica Juridica da Faculdade Cathedral;
Cargo: Estagiario
Principais atividades: atendimento, produpao de pegas juridicas e audiencias.

• [2016.2] - Procurador do Munidpio de Mucajai - RR;

Principais atividades: atendimento, protocolo, produgao de pegas e analise e triagem juridica de 
processes.

• [2015 ate 2020] - Escritorio de Advocacia Mourao, Barbosa e Cavalcante;
Cargo: Advogado - Socio
Principais atividades: atendimento, protocolo, produgao de pegas, gerenciamento de escritorio, 
entre outros.

• [2021] - Escritdrio de advocacia Mourao Sociedade de Advocacia, CNPJ: 40.142.947/0001-51.
Cargo: Advogado - Socio Proprietario
Principais atividades: atendimento, protocolo, produgao de pegas, gerenciamento de escritorio, 
entre outros.

^ QUALIFICAgOES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

• Curso: Informatica Basica - Office e Internet (Word, Excel, Power Point, Access e Publisher) - 
Faculdade Atual da Amazonia, 2007.

• Curso: Ingles ate o m'vel avangado - Cultura Inglesa, 2006 / 2009.

• Curso: Intensive Carreiras Juridicas - Rede de Ensino Luiz Flavio Gomes, 2014.

• Curso: Preparatorio Carreiras Nivel Medio - Rede de Ensino Luiz Flavio Gomes, 2009.

• Membro da Comissao de Apoio ao Advogado Inicio de Carreira, OAB/RR, 2015.

• Membro da Comissao de Valorizagao dos honorarios advocaticios, OAB/RR, 2019 - 2021;

• Secretario Geral da Comissao de Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados, OAB/RR, 
2015 - 2022.

INFORMAgOES ADICIONAIS

• III Congresso Juridico do Estado de Roraima - Os Novos Rumos do Direito Civil. 2011.

• VI Congresso Juridico do Estado de Roraima - Direito Civil e Processo Civil, 2014.

PROJETOS DE PESQUISA - PRODUgOES BIBLIOGRAFICAS RELEVANTES

• MOURAO P. CAVALCANTE, Gabriel; R.S. RACOSKI, Paulo. RelagSes interpessoais e o profissional 
do Direito. Faculdade Atual da Amazonia, 2011.

• MOURAO P. CAVALCANTE, Gabriel; A. C. ROCHA, Thiago; S. N. P. F. DE SOUZA, Klinger. Licenga 
ambiental como instrumento da Politica Nacional do Meio Ambiente. Faculdade Atual da 
Amazonia, 2011.
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• MOURAO P. CAVALCANTE, Gabriel; PEDROSA, Ricardo; MOURA, Josiel. Os partidos politicos 
numa relacao jundica e consumidora pelo prindpio da vulnerabilidade: teoria finalista 
aprofundada. Faculdade Atual da Amazonia, 2012.

• MOURAO P. CAVALCANTE, Gabriel. A representagao comercial e as relagoes empregatfcias. 
Faculdade Cathedral, 2014.

• MOURAO P. CAVALCANTE, Gabriel. 0 novo cddigo de processo civil e o objetivo da concretiza^ao 
do prindpio constitucional da razoSvel duragao do processo. Rede de Ensino Luiz Flavio Gomes, 
2016.

• MOURAO P. CAVALCANTE, Gabriel. 0 perito e a prova pericial £ luz do novo Cddigo Processual 
Civil. Rede de ensino IPOG, 2018.

• MOURAO P. CAVALCANTE, Gabriel; SENA DE OLIVEIRA, Welington. Ansiedade e depressao na 
infancia e juventude. Faculdade Cathedral, 2020.
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p\3CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

nOMERODE INSCRigAO
40.142.947/0001-51
MATRIZ

DATADE ABERTURA
11/12/2020COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MOURAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)******** PORTE
ME

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Servigos advocaticios

C0DIGO E DESCRigAO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDARLAS
Nao informada

4CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia

NUMEROLOGRADOURO
AV CAPITAO JULIO BEZERRA

COMPLEMENTO
SALA 02 - D COLAB 4484

MUNIClPIO
BOA VISTA

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO69.301-410

ENDEREgOELETRONICO
ADVGABRIELMOURAO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(95) 8117-6512

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
11/12/2020

motivo de srruAgAo CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL********

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

Emitido no dia 18/12/2020 as 11:25:03 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1



ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

TERMO DE REFERENCIA
1-OBJETO

1.1. Contratasao de Contratag^o de Pessoa Juridica Especializada para fins de 
Prestag^o de Servigos de Assessoria e Consultoria Juridica para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR.

2-JUSTIFICATIVA

2.1. As atividades jurfdicas atualmente demandadas pelo PMUI requerem uma 
estrutura juridica composta per equipe de profissionais especialistas em Direito 
Publico que atendam dentro desse segmento as areas do Direito Administrative 
e Tributario, alem das areas Trabalhista e Civel, de modo que atualmente os 
Quadros desta Municipalidade nao dispoem de profissionais para atender tais 
demandas e por este motive justifica-se a contratagao do presente objeto.

3 - ESPECIFICAQOES DAS FUNCIONALIDADES COMUNS A TODOS OS 
SERVIQOS

3.1. Acompanhar todos os atos necessarios a defesa do PMUI na esfera judicial 
e/ou extrajudicial.
3.2. Proceder a elaboragao de pegas processuais para defender os interesses 
do Municipio de Uiramuta-RR em todas as instancias, com iniciais, contestagbes, 
replicas, elaboragao e apresentagao de defesa, comparecimento a audiencias, 
interposigao de recursos e sustentagbo oral.
3.3. Atuar em processes administrativos em tramite, EXCETUANDO-SE as 

demandas da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento.
3.4. Elaborar pareceres e respostas a consultas encaminhadas pela PMUI, 
participar de reunibes, assembleias , sempre que necessbrio.
3.5. Elaborar relatorios mensais dos processes em andamento e atividades 
realizadas. Assessoramento a Gestao, as Comissbes Permanentes, Comissbes 
Especiais, Grupos de Trabalho, em questbes juridicas relacionadas ci 
contratagbes publicas, controle interne e externo, contencioso, administrative e 
judicial, e a demais setores envolvidos nas discussbes e negociagbes 
relacionadas ao Municipio.
3.6. Revisbo inicial e diagnostic© dos procedimentos adotados pela PMUI, com 
verificagbo de nbo conformidades e com a devida adequagao, no que couber, de 
tais atos administrativos.
3.7. Construgao de procedimentos-padrao para a elaboragao de minutas de 
contratos, editais e termos de referenda; documentos de controle interne e 
processes administrativos; justificativas e pareceres; outros procedimentos

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
administrativos, como portarias, resolupoes, deliberapoes e atos normativos, 
juntamente com o setor/funcionario/a respons£vel.
3.8. Revisao, proposig§o e elaborate, quando necessario, de Estatuto, Atas, 
Regimento Interno, normas e demais documentos da PMUI.
3.9. Atendimento h^bil nas demandas apresentadas, com a emisscio do 
respective parecer jundico, em conformidade com a natureza da consulta 
(informativa, tecnica e conclusiva), observando o cumprimento dos prazos 
estabelecidos pelos/as responsaveis.
3.10. Participapao nos processos licitatorios com a emissao de an£lise juridica 
para a consecupao dos procedimentos, juntamente com a Comissao de 
Licitapao.
3.11. Orientapao juridica quanto a aplicapao dos recursos financeiros e 
patrimoniais geridos pela PMUI, quando solicitado.
3.12. Avaliapao da seguranpa juridica em todos os procedimentos, em especial 
quanto ao cumprimento de contratos e instrumentos congeneres em curso e 
daqueles proximos;
3.13. Analise do arcaboupo juridico da PMUI, desde o mais simples 
procedimento ate os problemas de maior complexidade.
3.14. Supervisao, orientapao e participapao da defesa da PMUI nas questbes 
trabalhistas em tramitapao e que venham a tramitar na justipa do trabalho.
3.15. Disponibilidade e agilidade na resposta as demandas, de cunho juridico 
quando solicitado.
3.16. Disponibilizar profissionais qualificados e habilitados, e cumprir com as 
obrigapoes trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter 
registro nos respectivos orgaos de classe.
3.17. Arcar com as despesas de execupao dos trabalhos externos proprios, 
quais sejam: deslocamento na capital, papel, impressao, equipamentos 
eletronicos e acessorios.
3.18. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PMUI, cujas 
reclamapoes ou orientapoes se obriga a atender prontamente.
3.19. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros, em virtude 
do objeto do contrato a ser firmado.
3.20. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informapoes 
apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos.
3.21. Participapao em reunibes, sempre que necessario, com orientapao, 
emissao de pareceres e acompanhamento de julgamento.
3.22. Realizar diligencias para fins de buscar subsidios para atendimento das 
demandas juridicas.

7- CONDICOES PARA A PRESTACAO DO SERVICQ

7.1. Fornecimento de pelo menos urn numero de telefone fixo dentro da £rea 
de ODD (095) e urn enderepo de correio eletrbnico para abertura dechamados;

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
7.2. Apresentagao de relapao de funcionarios autorizados a prestar servipo nas 
dependencias da contratante, informando, de imediato, substituipdes;

7.3. A contratante pode pedir substituipao de prestadores de servigo, a seu 
criterio, caso esses demonstrem conduta nociva ou incapacidadetecnica.

8- DA VIGENCIA E EXECUCAO

8.1. A vigencia do contrato sera de 12(doze) meses, contada da assinatura do 
contrato, renovavel por igual penodo, nos termos do disposto no Art. 57, inciso 
II da Lei 8.666-93.

9. DO ORCAMENTO

VALOR ANUALVALOR MENSALOFERTANTES
R$ 180.000,00R$ 15.000,00Empresa (A)
R$ 180.000,00R$ 15.000,00Valor de Referenda

10. DA CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA

10.1 Os recursos para essa contratapao est§o segurados na classificapao 
orpamentaria:

Exercicio: 2021.
Programa de Atividade: 04.122.003.2004 
Fonte de Recursos: Recursos Proprios. 
Elemento de Despesa: 3.3 90.39.00

10.2 Conforme Art. 14 e 38 da Lei N° 8.666/93 c/c art. 16, II da LRF, aprovada e 
assinada pela autoridade competente e fara face as despesas da pretendida 
contratapao.

11. DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

ll.l O pagamento sera efetuado em ate 15 dias (quinze) dias uteis apos a efetiva 
realizapao dos servipos contratados, atraves da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finangas-SMPF, mediante a apresentapao da respectiva nota fiscal 
de servipos devidamente atestada pelo fiscal designado por Ato Legal.

12.DA FISCALIZAgAO

12.1 A fiscalizapao da realizapao dos servipos sera exercida por representante do 
contratante. neste ato o fiscal do contrato. designado pela Secretaria Municipal de

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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Administragao - SEMAD, da Prefeitura Municipal de Uiramuta/RR, ao qual competira 
dirimir as duvidas que surgirem no curso da realizagao dos servigos, dando ciencia 
de tudo ao credenciado conforme os Artigos 15, 67, 69 e 73 da Lei N° 8.666/93.

13. DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento total ou parcial deste contrato podera, garantida a previa defesa, 
rescindir o contrato, cancelando a Nota de Empenho nos termos dos Artigos 77 e 78, sem 
prejuizo do eventual exerci'cio dos direitos previstos no Artigo 80 e da aplicagifo das 
penalidades estabelecidas nos Artigos 86 a 88, todos da Lei N° 8.666/93;
13.2 A multa moratoria prevista no Artigo 86 da Lei N° 8.666/93 sera calculada pelo 
percentual de l% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do fornecimento 
dos servigos em atraso, limitado a 10% (dez por cento) deste.
13.3 A multa a que se refere o inciso II do Artigo 87 da Lei N° 8.666/93 sera calculada 
sobre o valor do fornecimento em atraso, limitado a 10% (dez por cento) deste.
13.4 As multas previstas nos itens anteriores szto independentes e podem ser cumuladas.

A CONTRATANTE somente deixara de aplicar eventual sangao caso seja
dcmonstrada a ocorrencia de qualquer circunstancia prevista no § l° do Art. 57 da Lei N° 
8.666/93.

13.5

O valor das multas sera descontado dos creditos da CONTRATADA, desde ja 
expressamente autorizado.
13.6

14. DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1 E vedada a subcontratagao, cedencia ou transferencia da execugao do objeto, no todo 
ou em parte, a terceiro, sem previa e expressa anuencia do CONTRATANTE, sob a pena de 
rescisao;
14.2 Aplicam-se, no que couberem, as disposigoes constantes da Lei N° 8.078/90 - Codigo 
de Defesa do Consumidor;

O contrato podera ser rescindido, por mutuo interesse entre as partes, atendido a 
conveniencia do contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto 
correspondente, bem como de forma imediata e independentemente de interpelagao judicial 
ou extrajudicial;
14.4

14.3

Os casos omissos e as duvidas que surgirem quando da prestagao dos servigos 
conforme constantes do piano de referencia serSo resolvidos pela contratante.

Uiramuta, 22 de janeiro de 2021.

WW/O <kS UMJM
RIO CAVALCANTE DE LIMA

Secretario Municipal de Administragao 
Omerio Cavalcante de Lima

Mwh^: de
Portaria n° 003/2021

OM

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

DA: Secretaria Municipal de Administra^ao
Para: Secretaria Municipal de Finan^as e Planejamento - SMFP.

De ordem, considerando a planilha estimativa de custos das despesas apresentada no Termo de 
Referencia, solicito que seja consignado previamente no Or^amento os recursos dispomveis para a plena 
execu^ao do referido Processo.

Uiramuta-RR. em 23/01/2021.

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
Secretarip Municipal deAdministracao Omeno Cavalcam' Jr lima

Se(^ * ^',nwigtr3?aD 
Portana n* 003/2021

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiraniuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Da: Secretaria Municipal de Finan^as e Planejamento - SMFP. 
Ao: Excelentissimo Sr.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramuta.

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alteratpoes posteriores, informamos a 
Vossa Excelencia a existencia de credito orfamentario visando a Contrata9ao de Pessoa Jun'dica Especializada 
para fins de Prestatpao de Servi9os de Assessoria e Consultoria Jun'dica para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR.

A despesa sera consignada na Dota9ao Or9amentaria mencionada no Pedido de Aquisi9ao de Material - PAM 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 
Funcional Programatica: 10.122.0203.2004 
Fonte de Recursos: Recursos Proprios.
Tipo de enipenho: Global

No valor total estimado de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS).

Uir; a-RR, em 23/i 1.

MORJA THOME
de Planejamento e Finan9as

DENISM
Secretario Municij

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

AUTORIZACAO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no art. 38, caput, da 
Lei Federal N° 8.666/93, e suas alteragoes posteriores, conforme se constante no despacho 
anexado, autorizo a abertura do procedimento licitatorio visando a Contratagao de Pessoa Juridica 
Especializada para fins de Prestagao de Servigos de Assessoria e Consultoria Juridica para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR.

Na qualidade de ordenador de despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
UIRAMUTA/RR, declare para os efeitos do inciso II, do Art. 16 da Lei Complementar N° 101 - Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que a despesa abaixo especificada possui adequagao orgamentaria e 
fmanceira com a Lei Orgamentaria Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e 
com a Lei de Diretrizes Orgamentaria (LDO).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO.
Exerclcio: 2021
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 
Funcional Programatica: 10.122.0203.2004 
Fonte de Recursos: Recursos Proprios.
Tipo de empenho: Global

Remeta-se o procedimento a Comissao Permanente de Licitagao - CPL para os 
procedimentos cabiveis. Apos sejam os autos submetidos a analise da Assessoria Juridica para 
emissao de parecer juridico.

Uiramuta-RR, 24 de Janeiro de 2021.

htitrtode SouzaBenuio. Prefeito
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

Prefeito Municipal de Uiramut3-RR.

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAgAO.

PROCESSO N° 002/2021.

MODALIDADE DE LICITAQAO: INEXIGIBILIDADE n. 002.2021.

OBJETO: Contratagao de Pessoa Juridica Especializada para fins de Prestagao de Servigos de 
Assessoria e Consultoria Juridica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

^ Uiramuta-RR.
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO.

AUTUAQAO.

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissao Permanente de Licitagao - CPL, autuo o processo 
licitatorio que adiante se ve, do que para constar, lavrei este termo. Eu, SANDRO DA SILVA 
MAFRA, Presidente da Comissao Permanente de Licitagao - CPL, o subscrevo.

Uiramuta-RR, 25 de Janeiro de 2021.

Sandro da Silva Mafra 
Presidente da CPL 

Port. n°012/2021 
Prefeitura de Uiramuta

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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PORT ARIA N° 015/2021

Dispoe sobre a Nomea^ao da 
ConiissAo permanente de Licita^§o e 
da outras providencias.

O Prefeito Municipal de Uiramuta, no uso das atribui95es que Ihe sSo 
conferidas pelo art. 80, inciso II, alinea “a”, da Lei Organica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

RESOLVE

Art. 1° Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a equipe de apoio 

da Comissao Permanente de Licitaqao - CPL:
Senhor Sandro da Silva Mafra, portador do CPF: 889.112.762-00, como 

Presidente;
Senhora Maria Jose da Silva Lima, portador do CPF: 447.108.602-20, como 

membro;
Senhora Cleiciane Pinho de Assis, portadora do CPF: 973.284.642-91, como 

membro.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicaq^o

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramuta-RR,04 de Janeiro de 2021.

o de Scuzc.Benisi'
Prefeito

BENISIO ROBERTO DE SOUZA 
Prefeito

Prcfeitura Municipal de Uiramuul 
CGC: 01.612.681/0001-01

End: Rua Cici Mota S/N - Centro - Uiramuta - RR - CEP 69358-000
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PROCESSO N°. 002/20121 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA^AO N°. 002/2021

JUSTIFICATIVA

Objeto: Contratagao de Pessoa Juridica Especialzada para Prestagao de Servigos de Assessoria 
e Consultoria Juridica para ateender as necessidades da Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR.

Base Legal: Artigos 25, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, de 21.06.93. 
Empresa: Mourao Sociedade Unipessoal de Advocacia 
CNPJ/CPF: 40.142.947.0001-51

A justificativa para a devida contratagao deve-se ao fato de que o Municipio 
de Uiramuta nao dispoe atuamente no Plano de Cargos de nenhum cargo para Assessor e/ou 
Procurador Juridico, seendo mister para tanto a contratagao, mediante processo licitatorio de 
Proffissionais capacitados a atender as demandas juridicas, para fins de prestar esclarecimentos, 
defesas, interpondo recursos, apresentando memoriais e realizando sustentagoes orais, 
elaboragao de parecer jundicos nos certames licitatorios, a fim de que a municipalidade cumpra 
com os principios da legalidade, economicidade e legitimidade;

Alem do mais, consta que esses profissionais sao muito experientes, pois ha 
muitos anos prestam servigos especializados para as Administragoes municipais, com destacada 
e elogiada atuagao pelos representantes legais dos entes contratantes. O que possibilita a 
celebragao de contrato de natureza multidisciplinar, envolvendo as mais variadas questoes 
administrativas como licitagao, recursos humanos, contabilidade, finangas, orgamento, legislagao, 
tributagao, desapropriagoes, Tribunal de Contasetc.

Sem perder de vista que a contratagao de profissional de maior quilate juridico 
e tecnico depende do grau de confiabilidade que transmite com o historico de seu trabalho em 
outras Municipalidades, de modo a tranquilizar a Administragao quanto a dispor de servigos de 
qualidade e com a eficiencia necessaria para atender, a contento, os relevantes interesses do 
Municipio.

Por forga de mandamento constitucional, a Administragao so pode adquirir os 
bens e servigos necessaries para o atendimento do interesse publico por meio de urn 
procedimento formal, chamado licitagao, tutelado por lei, em que, em condigoes de igualdade, 
particulares competem para poder contratar com a Administragao, devendo prevalecer sempre a 
proposta mais vantajosa.

Os servigos prestados por advogados, por sua natureza e por definigao legal, 
sao servigos tecnicos especializados, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei 8.666/93, que 
os inseriu no rol das hipoteses elencadas na Lei, conforme se ve:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos 
tecnicos profissionais especializados os trabalhos 
relatives a:

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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II - pareceres, pericias e avalia^oes em geral 
V - patrodnio ou defesa de causas judidais ou 
administrativas.

Nao resta duvida que, para a contratagao de servigos tecnicos de advocacia,
a licitagao podera nao ser exigida.

A inexigibilidade de licitagao e um tema delicado, contempla um dos 
dispositivos da Lei de Licitagoes que tem originado grandes controversias, pois preve a 
possibilidade de se contratar servigos com profissionais ou empresas sem licitagao. Mas, para 
isso, e necessario que se alcance o exato significado das expressoes: inviabilidade de competigao 
(art. 25, caput), singularidade do servigo pretendido e notoria especializagao (art. 25, II):

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver 
inviabilidade de competigao, em especial:
(...)
II - para a contratagao de servigos tecnicos 
enumerados no art.
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notoria especializagao, vedada a 
inexigibilidade para servigos de publicidade e 
divulgagao;
(...)

Cumpre esclarecer, entretanto, que a contratagao direta nao exclui um
procedimento licitatorio.

Sobre o assunto, o eminente professor Margal Justen Filho, ensinou:

Tal como afirmado inumeras vezes, e incorreto afirmar que a 
contratagao direta exclui um "procedimento licitatorio". Os 
casos de dispensa e inexigibilidade de licitagao envolvem, na 
verdade, um procedimento especial e simplificado para a 
selegao do contrato mais vantajoso para a Administragao 
Publica. Ha uma serie ordenada de atos, colimando selecionar a 
melhor proposta e o contratante mais adequado. "Ausencia de 
licitagao" nao significa desnecessidade de observar 
formalidades previas (tais como verificagao da necessidade e 
conveniencia da contratagao, disponibilidade de recursos etc.). 
Devem ser observados os principios fundamentals da atividade 
administrativa, buscando selecionar a melhor contratagao 
possivel, segundo os principios da licitagao. (JUSTEN FILHO,
Margal. Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos 
Administrativos. 12 ed. Sao Paulo: Ed. Dialetica. 2008. p. 366)

A contratagao direta de advogado tem fundamento no art. 25, inciso II, da 
Lei n. 8.666/93 (contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notoria especializagao).

Rua Clci Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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Para tanto, como dissemos anteriormente, impoe-se a necessidade de 
alcangar o exato significado das expressoes: inviabilidade de competicao (25 caput); 
profissionais com notoria especializacao e sinqularidade do servico pretendido (art.
25, II).

A inviabilidade de competigao, prevista no caput do art. 25, ocorre quando ela 
for inviavel, que se caracteriza pela ausencia de alternativas para a Administragao Publica, quando 
so existir um profissional em condigoes de atender a necessidade Estatal, nao se justificando 
realizar a licitagao (fase externa), que seria um desperdicio de tempo e recursos publicos.

No caso da contratagao de advogado, por inviabilidade de competigao, a 
hipotese esta prevista no inciso II, do art. 25 da Lei 8.666/93, quando o profissional for 
notoriamente especializado e o sen/igo pretendido pela Administragao for de natureza singular.

Nesse sentido, oportuno trazer a colagao precedentes do STJ e do Supremo 
Tribunal Federal, bem como a Sumula n° 04/2012 do Conselho Federal da OAB que aduz:

CONTRATAGAO."ADVOGADO.
ADMINISTRAGAO PUBLICA. INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAGAO. Atendidos os requisites do 
inciso II do art. 25 da Lei n° 8.666/93, e 
inexigivel procedimento licitatorio para 
contratagao de servigos advocatfcios pela 
Administragao Publica, dada a singularidade da 
atividade, a notoria especializagao e a 
inviabilizagao objetiva de competigao, send© 
inaplicavel a especie o disposto no art. 89 (in 
totum) do referido diploma legal."

A lei, portanto, nao deixa margem para especulagoes acerca da notoria 
especializagao, que so pode ser entendida como sendo o reconhecimento publico da capacidade 
do profissional acerca de determinada materia, ou seja, aquele que desfrute de prestigio e 
reconhecimento no campo de sua atividade, como no presente caso.

Resta evidente, portanto, que a contratagao de advogado notoriamente 
especializado por inexigibilidade de licitagao nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, V, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e legal, e nao constitui qualquer ilegalidade.

Assim sendo, atendido o disposto nos artigos 25, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, 
art. 2°, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da Lei n°. 8.666/93, apresentamos a presente 
Justificativa para ratificagao.

Uiramuta - RR 25 de Janeiro de 2021.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL-PMUI

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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CERTIDAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO do Municipio de Uiramuta-RR, certifica que a 
solicitagao constante no Processo Administrative n. 02-2021, referente a CONTRATAQAO DE 
PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA 
JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE UIRAMUTA-RR, em favor de MOURAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE 
ADVOCACIA, CNPJ: 40.142.947.0001-51, no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) 
para atender urn periodo de 12 (doze) meses, com fulcro no disposto no art. 25, inciso II combinado 
com o art. 13, II e V da Lei 8.666-93.
Conforme orienta a mencionada Lei, esta situagao de Inexigibilidade devera ser comunicada no prazo 
de 03 (tres) dias a Autoridade Superior, para ratificagao e publicagao na Imprensa Oficial, no prazo 
de 05 (cinco) dias, como condigao para eficacia do ato.

Uiramuta/RR, 27 de Janeiro de 2021.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL-PMUI

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPI 
Port. n°012/2021 

Prefeitura de UiramutS

RATIFICAQAO

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ratifico a Inexigibilidade 
de Licitagao constante no Processo 02-2021, referente a CONTRATAQAO DE PESSOA JURIDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA JURIDICA E 
CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UIRAMUTA-RR .

!e SouzaBenisio Uiramuta/RR, 27 de Janeiro de 2021.Prefeito

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Municipio de Uiramuta/RR

Rua Cici IMota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01



Roraima , 04 de Fevereiro de 2021 • Diario Oficial dos Municipios do Estado de Roraima • ANO VI | N° 1322

Art. 1“ - Fica nomeado o senhor JAILSON SOU^ 
inscrito no CPF: 007.681.872-14, no cargo i|i«
ORIENTADOR EDUCACIONAL.

D. A- ^ESTADO DE RORAIMA 
PREFE1TURA DE NORMANDIA ilo 0)>

3&
SCPL Art. 2U - Este Decreto entrara era vigor na data da 

rctroagindo seus efeitos era 01 de Janeiro de 2021.
assinati^OEXTRA I O DA DISPENSA DE LICITACAO N° 006/2021

EXTRATO DA D1SPENSA DE L1C1TACAO N° 006/2021 Art. 3° - Ficam revogadas as dispositjoes era contrario.

A Presidente da Comissao Permanente de Licitaipao do Municipio de 
Normandia - RR, a Sra. Cl RES DE NAZARE SOUSA ALVES, 
torna publico que a Empresa RONE GLEIS DA SILV'A DE 
ANDRADE - MEI, inscrita no CNPJ: 24.840.440/0001-15, atraves 
do procedimento de Dispensa de Licita^So n° 006/2021, referente ao 
Processo Licitatorio n° 011/2021 - CPL, cujo objeto e a 
“CONTRAFACAO DE PESSOA F1SICA OU JURIDICA PARA 
MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO 
SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA VIGILANC1A EM 
SAUDE, COM SUBST1TUICAO DE PECAS DANIFICADAS 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 
SEMSA”, no valor de R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos 
Reais).

Gabinete do Prefeito de Normandia-RR, 01 de fevereiro de 2021.

WEN ST ON PAULINO BERTO RAPOSO 
Prefeito Municipal de Normandia

Publicado por: 
Elryson do Carmo Lima 

Codigo Identifieador:D3D4D0B8
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
CERTIDAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

CERTIDAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO do Municipio de 
Uiramuta-RR. certifica que a solicitaijao constante no Processo 
Administrative n. 02-2021, referente a CONTRATACAO DE 
PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO 
DE SER VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E 
CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
UIRAMUTA-RR, em favor de MOURAO SOCIEDADE 
UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 40.142.947.0001-51 
valor total de RS 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para atender 
urn periodo de 12 (doze) meses, com fulcro no disposto no art. 25, 
inciso II combinado com o art. 13, II e V da Lei 8.666-93.
Conforme orienta a mencionada Lei, esta situavao de Inexigibilidade 
devera ser comunicada no prazo de 03 (tres) dias a Autoridade 
Superior, para ratificagao e publica<-ao na Imprensa Oficial, no prazo 
de 05 (cinco) dias, coino condigao para eficacia do ato.

Normandia - RR, 27 de Janeiro de 2021.

Cl RES DE NAZARt SOUSA AL VES 
residente da Comissao Permanente de Licitayao - CPL 
ecreto N° 012/2021<•

Publicado por:
Alessandro Siddartha Medrado Maia 

Codigo Identificador:8D2A1958

CPL
EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2021

no
EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2021
DISPENSA DE LICITACAO N° 006/2021 
Processo Licitatorio nu 011/2021 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
12.349.521/0001-38.
CONTRATADO: RONE GLEIS DA SILVA DE ANDRADE - 
MEI - CNPJ: 24.840.440/0001-15. Para a “CONTRATACAO DE 
PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA MANUNTENCAO 
CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO DO 
PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, COM SUBSTITUICAO 
DE PECAS DANIFICADAS PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA”. Valor: R$ 16.500,00 
(Dezesseis Mil c Quinhentos Reais). Vigencia: 30 (Trinta) dias, com 
inicio a partir da data de sua publicaijao, obedecendo aos termos do 
disposto no art. 24, caput, da lei 8.666/93.

CPL - CONTRATANTE:
SEMSA. CNPJ:

Uiramuta/RR, 27 de Janeiro de 2021.

SANDRO DA SILVA MAI RA 
Presidente da CPL-PMUI

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra 

Codigo Identilicador:DF9E8ADD

Normandia - RR, 02 de Fevereiro de 2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
RATIFICACAO

GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Saude - SEMSA RATIFICACAO

Publicado por: 
Alessandro Siddartha Medrado Maia 

Codigo ldentificador:338AF29F
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, ratifico a Inexigibilidade de Licita9ao constante no Processo 
02-2021, referente a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICES DE 
ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE UIRAMUTA-RR .

GABINETE
DECRETO EXECUTIVO N° 124/2021

"DISPOE SOBRE A NOMEACAO DE 
ORIENTADOR EDUCACIONAL
PREFEITURA DE NORMANDIA E DA OUTRAS 
P RO VIDENCI AS”

DA
Uiramuta/RR, 27 de Janeiro de 2021.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA 
Prefeito do Municipio de Uiramuta/RRO PREFEITO DO MUNICIPIO DE NORMANDIA-RR, usando 

das atribui^oes que Ihe confere o Art. 59 da Lei Organica municipal. Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra 

Codigo Identificador:0D17D4E2DECRETA:

www.diariomunicipal.com.br/amr 2



ES • Estimativar v’4i :;m ) MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro. 
01612681/0001-01 000058A

04/02/2021ES - Estimativa FICHA: 2358 DATA: PEOIDO N0:

Licitagao: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) N° Licitagao: Proc. Licit PROCESSO 002/2021

Nome: MOURAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 
Enderego: AVENIDA CAPITAO JULIO BEZERRA

CPF/CNPJ:40.142.947/0001-51 
Cidade: BOA VISTA

C6digo: 1440

cOdigos classificaqAo da despesa empenhada

SECRETAria MUNICIPAL DE administraqAo 
OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 
MANUTENQAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO 
RP RECURSOS PROPRIOS
Recursos do Exercicio Corrente ou Recursos de Exercicios Anteriores Comprometidos 
Recursos Ordinaries 
Recursos Ordinarios

Unid.Orgamentaria 020300 
Cat. Economica 
Funcional 
Cod.Aplicagao 
Fonte Iduso 
Fonte Grupo 
Fonte Codigo 00

3.3.90.39.99 
04.122.0203.2004.0000 
100.000
1
001

DOTAgAO EMPENHADO ATE a data VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

169.737,50 18.500,00 150.000,00 1.237,50

VALOR EM R$

150 000 00 cent0 e cinquenta mil reais * * * * • * *******

Autorizamos o fornecimento dos materials ou execugao dos servigos, obedecidas as condigoes e 
especificagdes constantes desta Nota de Empenho.
HISTdRICO
CONTRATAgAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVigOS DE ASSESSORS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR.

ITEM CODIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
SERVigOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA .1 10 MES 15.000,00 150.000,00

04 de tevereiro de 2021. VALOR TOTAL DOS ITEMS 150.000,00
Autorizo

BENISIO ROBERTO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2021-ADM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA, pessoa juridica de direito 
publico, com sede a Rua Cici Mota, s- n°, Centro - Uiramuta-RR, inscrito no CNPJ sob n° 
01.612.681/0001-01, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. BENISIO 
ROBERTO DE SOUZA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador 
do CPF n.° 988.006.632-49, de ora em diante denominado de CONTRATANTE, e de 
outro lado, a empresa MOURAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, com sede 
a Av. Capitao Julio Bezerran. 484 - Sala 02 na cidade de .Boa Vista-RR, inscrita 
no CNPJ sob n°40.142.947/0001-51, representada neste ato pelo seu 
socio/administrador GABRIEL MOURAO PEREIRA CAVALCANTE .doravante 
denominada de CONTRATADA, de comum acordo e amparado na Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alteragoes posteriores, DECLARAM pelo presente instrument© e na 
melhor forma de direito e em conformidade com os documentos constantes nos autos do 
Processo Administrative n°002/2021, e pelos termos da proposta constante nos autos e 
pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagoes e 
responsabilidades das partes.

1 - OBJETO DA CONTRATACAO

Constitui objeto do presente instrumento a Contratagao de Pessoa Juridica 
Especializada para Prestagao de Servigos de Assessoria e Consultoria Juridica para atender 
as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR..

1.1.

2 - ESPECIFICACOES DAS FUNCIONALIDADES COMUNS A TODOS OS SERVICOS

a) Acompanhar todos os atos necessarios a defesa do PMUI na esfera judicial e/ou
extrajudicial.
b) Proceder a elaboragao de pegas processuais para defender os interesses do 
Municipio de Uiramuta-RR em todas as instancias, com iniciais, contestagoes, replicas, 
elaboragao e apresentagao de defesa, comparecimento a audiencias, interposigao de 
recursos e sustentagao oral.
c) Atuar em processes administrativos em tramite de toda a Prefeitura Municipal de 
Uiramuta-RR
d) Elaborar pareceres e respostas a consultas encaminhadas pela PMUI, participar 
de reunioes, assembleias , sempre que necessario.

Elaborar relatorios mensais dos processes em andamento e atividades realizadas. 
Assessoramento a Gestao, as Comissoes Permanentes, Comissoes Especiais, Grupos 
de Trabalho, em questoes juridicas relacionadas a contratagoes publicas, controle interne

e)

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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e externo, contencioso, administrative e judicial, e a demais setores envolvidos nas 
discussoes e negociagoes relacionadas ao Municipio.
f) Revisao inicial e diagnostico dos procedimentos adotados pela PMUI, com 
verificagao de nao conformidades e com a devida adequagao, no que couber, de tais atos 
administrativos.
g) Construgao de procedimentos-padrao para a elaboragao de minutas de contratos, 
editais e termos de referencia; documentos de controle interno e processes 
administrativos; justificativas e pareceres; outros procedimentos administrativos, como 
portarias, resolugoes, deliberagoes e atos normativos, juntamente com o 
setor/funcionario/a responsavel.

Revisao, proposigao e elaboragao, quando necessario, de Estatuto, Atas, 
Regimento Interno, normas e demais documentos da PMUI.
i) Atendimento habil nas demandas apresentadas, com a emissao do respective 
parecer juridico, em conformidade com a natureza da consulta (informativa, tecnica e 
conclusiva), observando o cumprimento dos prazos estabelecidos pelos/as responsaveis.
j) Participagao nos processes licitatorios com a emissao de analise juridica para a 
consecugao dos procedimentos, juntamente com a Comissao de Licitagao.
k) Orientagao juridica quanto a aplicagao dos recursos financeiros e patrimoniais 
geridos pela PMUI, quando solicitado.

Avaliagao da seguranga juridica em todos os procedimentos, em especial quanto 
ao cumprimento de contratos e instrumentos congeneres em curso e daqueles proximos;
m) Analise do arcabougo juridico da PMUI, desde o mais simples procedimento ate 
os problemas de maior complexidade.
n) Supervisao, orientagao e participagao da defesa da PMUI nas questoes 
trabalhistas em tramitagao e que venham a tramitar na justiga do trabalho.
o) Disponibilidade e agilidade na resposta as demandas, de cunho juridico quando 
solicitado.

h)

I)

P) Disponibilizar profissionais qualificados e habilitados e cumpnr com as
obrigagoes trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter registro nos 
respectivos orgaos de classe.
q) Arcar com as despesas de execugao dos trabalhos externos proprios, quais 
sejam: deslocamento na capital, papel, impressao, equipamentos eletronicos e 
acessorios.
r) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PMUI, cujas reclamagoes ou 
orientagoes se obriga a atender prontamente.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros, em virtude do 
objeto do contrato a serfirmado.

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagoes

s)

t)

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos.
Participagao em reunioes, sempre que necessario, com orientagao, emissao de 

pareceres e acompanhamento de julgamento.
Realizar diligencias para fins de buscar subsidios para atendimento das 

demandas juridicas.

u)

v)

3- CONDICOES PARA A PRESTACAO DO SERVICO

3.1 Fornecimento de pelo menos urn numero de telefone fixo dentro da area de DDD 
(095) e urn enderego de correio eletronico para abertura dechamados;
3.2 Apresentagao de relagao de funcionarios autorizados a prestar servigo nas 
dependencias da contratante, informando, de imediato, substituigoes;
3.3 A contratante pode pedir substituigao de prestadores de servigo, a seu criterio 
caso esses demonstrem conduta nociva ou incapacidade tecnica.

4 - PRAZQ PARA EXECUCAO

O prazo de execugao dos servigos objeto do presente instrumento se estendera por 
urn periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do presente instrumento 
contratual.

4.1.

5 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1 CONTRATANTE devera fiscalizar a execugao do contrato, bem como:
a) Receber o objeto deste Termo de Referenda, atraves do setor responsavel pelo 

acompanhamento ou fiscalizagao, em conformidade com o inciso I do Art. 73 da Lei 
N° 8.666/93;

b) Notificar por escrito a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com o 
objeto deste Termo de Referenda, tais como, eventuais imperfeigoes durante sua 
vigencia afixando prazo para sua corregao;

c) Retirar os combustiveis mediante requisigao apresentado no posto credenciado pela 
contratada;

d) Responsabilizar-se pelas despesas e efetuar o pagamento a CONTRATADA em 
conformidade com o disposto neste instrumento;

6 - DO PRECO E PAGAMENTO
6.1. Pelos servigos avengados, fica estabelecido que o CONTRATANTE pagara ao 
CONTRATADO, a importancia total de R$ 15.000,00 (quinze mil reals) durante o periodo 
mensal, perfazendo o total de R$ 180.000,00 anual,

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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6.2 Para o cumprimento do objeto do presente contrato, serao utilizados recursos proprios 
do Municipio, atraves de dotagoes orgamentarias do orgamento vigente, conforme abaixo 
especificado:

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.0203.2004 
ELEMENTO DE DESPESA:3 3.90.39 00 
FONTE DE RECURSOS: RP

6.3 O prego contratado no objeto do presente contrato, podera ser alterado por acordo 
entre as partes, com fundamento no art. 65, inciso II, letra "d", da Lei Federal n°8.666/93 
com suas alteragoes posteriores, objetivando a manutengao do equillbrio economico - 
financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevislveis, devidamente 
comprovados.

7-DA FISCALIZACAO

7.1 A fiscalizagao da realizagao dos servigos sera exercida por representante do 
contratante, neste ato o fiscal do contrato, designado pela Secretaria Municipal de 
Administragao - SEMAD, da Prefeitura Municipal de Uiramuta/RR, ao qual competira dirimir 
as duvidas que surgirem no curso da realizagao dos servigos, dando ciencia de tudo ao 
credenciado conforme os Artigos 15, 67, 69 e 73 da Lei N° 8.666/93.

8. DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial deste contrato podera, garantida a previa defesa, 
rescindir o contrato, cancelando a Nota de Empenho nos termos dos Artigos 77 e 78, sem 
prejuizo do eventual exercicio dos direitos previstos no Artigo 80 e da aplicagao das 
penalidades estabelecidas nos Artigos 86 a 88. todos da Lei N° 8.666/93;

A multa moratoria prevista no Artigo 86 da Lei N° 8.666/93 sera calculada pelo 
percentual de 1% (urn por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do fornecimento 
dos servigos em atraso, limitado a 10% (dez por cento) deste.

A multa a que se refere o inciso II do Artigo 87 da Lei N° 8.666/93 sera calculada 
sobre o valor do fornecimento em atraso, limitado a 10% (dez por cento) deste.

As multas previstas nos itens anteriores sao independentes e podem ser cumuladas. 
A CONTRATANTE somente deixara de aplicar eventual sangao caso seja 

demonstrada a ocorrencia de qualquer circunstancia prevista no § 1° do Art. 57 da Lei N° 
8.666/93.

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

O valor das multas sera descontado dos creditos da CONTRATADA, desde ja 
expressamente autorizado.
8.6

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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9. DAS DISPOSICOES FINAIS

E vedada a subcontratagao, cedencia ou transferencia da execugao do objeto, no 
todo ou em parte, a terceiro, sem previa e expressa anuencia do CONTRATANTE, sob a 
pena de rescisao;

Aplicam-se, no que couberem, as disposigoes constantes da Lei N° 8.078/90 - 
Codigo de Defesa do Consumidor;

O contrato podera ser rescindido, por mutuo interesse entre as partes, atendido a 
conveniencia do contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto 
correspondente, bem como de forma imediata e independentemente de interpelagao judicial 
ou extrajudicial;

9.1

9.2

9.3

Os casos omissos e as duvidas que surgirem quando da prestagao dos servigos 
conforme constantes do piano de referenda serao resolvidos pela contratante.
9.5 Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima para tratar de todos os assuntos atinentes a 
presente contratagao.

9.4

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas 
testemunhas, em 03(tres) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que 
produza seus juridicos e legais efeitos.

Uiramuta - RR, 04. De fevereiro de 2021.

PELO CONTRATANTE:
BmisioWrtodesi**-

prefeito

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramuta-RR

PELA CONTRATADA:

GABRIEL MOURAO PEREIRA CAVALCANTE
mourAo sociedade unipessoal de advocacia

TESTEMUNHAS:

1a

2a

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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AO CONTROLEINTERNO,

Remetemos os autos para analise e emissao de parecer tecnico quanto a regularidade 
dos procedimentos licitatorios.

Na oportunidade, esclarecemos que os autos nao encontram-se instruidos com 
parecer juridico, haja vista que a Administra^o nao dispoe atualmente de contrato habil a 
atender tal demanda, sendo. motive pelo qual mister se faz a presente contrata9ao .

Uiramuta, 05 de fevereiro de 2021.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

oundro da Silva Mafia 
Presidente CPL 

^ Port. n*012/2021 
■^efettura de Uramuti

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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^ Ass.

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer OCI n° 003/2021 
Processo: 002/2021 
Modalidade: Inexigibilidade
Objeto: Contrata9ao de Serviyos de Consultoria e Assessoria Juridica 
Requerente: Secretaria Municipal de Administra^ao

No cumprimento das atribui9oes estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constitui9ao 

Federal. Art. 52, 53 e 54 da Lei Organica do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, e no 

Art. 6° da Lei Municipal n° 011 de 30 de junho de 2003, e denials normas que regulam as 

atribui9oes do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercicio do controle previo e 

concomitante dos atos de gestao e, visando orientar o Administrador Publico, expedimos, a 

seguir, as considera9oes e recomenda9oes.

OBJETO. Contrata9ao de pessoa juridica especializada para presta9ao de serv^os de 

assessoria e consultoria juridica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Uiramuta.

CONTRATADO: MOURAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 

40.142.947.0001-51.

RELATORIO.

A modalidade adotada no Processo 002/2021, foi a de Inexigibilidade para a 

contrata9ao de servi90s tecnicos fundamentados no An. 25 c/c Art. 13 da Lei 8.666/93. A 

Constitui9ao Federal de 1988. em sen Art. 175, condicionou a presta9ao de serv^os publicos 

a realiza9ao de previo procedimento licitatorio, no entanto, a propria Carta Magna ressalva 

casos em que a legisla9ao infraconstitucional confere ao Poder Publico a faculdade de 

contratar sem necessidade de tal procedimento, conforme depreende o Inciso XXI do Art. 37.

Prefeitura Municipal de liramutA - Rua Cici Mota s/n - Centro, 
CEP 69350-000 - Fonc/fax (95) 984044895 
Visite nosso site: uiramuta.rr.tins.hr
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Entretanto, a partir da analise tecnica ao processo por este OCI, foram identificadas 

inconstancias e irregulares no processo de formalizagao e nos procedimentos licitatorios, de 

acordo com as indica9oes aludidas abaixo:

• Ausencia da pesquisa mercadologica para a verifica9ao da conformidade do or9amento 
com os pre90S no mercado. Considerando que o artigo 26, Paragrafo Unico, Inciso III, 
da Lei n° 8.666/93, a Orienta9ao Normativa n° 17 constante na Portaria AGU n° 572 
de 2011, Acordao 819/2005, TCU-Decisao 627/1999, entre outras regulamenta9oes e 
decisoes que tratam da obrigatoriedade da pesquisa de pre90s mesmo em caso de 
dispensa.

• Valor da proposta se sobrepoe a qualifica9ao tecnica do advogado, sendo portanto 
elevado considerando as especifica9oes de servi90S a serem prestados, conforme 
quadro indicado como de “Pesquisa mercadologica'* (folhas 3, 4 e 5), apresentado o 
valor da presta9ao de serv^os na Proposta de Honorarios (folha 10) no valor de 
R$15.000,00 (quinze mil reais) mensais, e no Termo de Referencia no item 9. 
Or9amento pelo mesmo valor e publicado no Diario Oficial dos Municipios em 04 de 
fevereiro de 2021, p. 2 (folha 28 do processo),

• Exclui do sen rol de atendimentos e presta9ao de serv^os a Secretaria Municipal de 
Saude e Saneamento, cuja funcionalidade e a9oes sao de relevancia publica, essenciais 
para a qualidade de vida dos municipes, e cujas decisoes devem ser baseadas em

■ legisla9oes e seguran9a juridica com vistas a cumprir a Constitu^ao Federal e as suas 
regulamenta9oes que tratam da saude.

• Quanto as competencias, apos analise dos documentos anexados verificou-se que nao 
foram a tendidos os requisitos para a contrata9ao por inexigibilidade, conforme 
inscrito no Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93 e Sumula n° 252 do TCU que afirma que,

A inviabilidade de conipeti^ao para a contrata^ao de services tecnicos, a que alude o 
inciso II do art. 25 da Lei n.° 8.666/1993, decorre da presen^a simultanea de tres 
requisitos: servigo tecnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida 
lei, natureza singular do servi9o e notoria especializa9So do contratado.

O profissional pretendido nao apresenta em sua qualifica9ao tecnica singularidade nos 
serv^os, visto que a demanda desta PMUI estao focadas na area do direito 
administrative, direito trabalhista, previdenciario, tributario e ambiental. De acordo 
com o Curriculum Vitae apresentado o profissional restringe-se ao direito civil e 
criminal. No que tange a notoria especializa9ao e atua9ao no mercado, nao foi posslvel 
identifica9ao. Visto que a contrata9ao foi realizada pelo CNPJ 40.142.947/0001-51, 
empresa Mourao Sociedade Unipessoal de Advocacia, inscri9ao realizada no dia 11 de 
dezembro de 2020, representada por Gabriel Mourao Pereira Cavalcante, restando a 
evidente inexistencia de notoriedade e singularidade do profissional e da empresa, o 
que nao justifica a inviabilidade de competi9ao.

• Quanto aos procedimentos licitatorios, foram identificadas as ausencias das 
solicita9oes de proposta e entrega de documenta9oes: documentos pessoais, cartcira de 
registro profissional, comprovante de endere90, certidoes imprescindlveis a 
verifica9ao de regularidade e a minuta de contrato.

Prefeitura Municipal de Uiramutsl - Rua Cici Mota s/n - Centro, 
CEP 69350-000 - Fone/fax (95) 984044895 
V'isite nosso site: mv\v.uirainuta.rr.<>i)v.l)r
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• A forma^ao e qualifica9ao apresentadas no Curriculum Vitae (folhas 11, 12 e 13) nao 
apresentam comprova9oes anexadas o que impossibilidade verifica9ao da 
autenticidade das informa9oes.

• Na contrata9ao pretendida as atribuiqoes imputadas a assessoria juridica extrapolam e 
invadem competencias privativas ao Orgao de Controle Interno, como verifica-se nas 
folhas 3 (indicada como pesquisa mercadologica), 9 (na proposta de presta9ao de 
servi9os), 15, item 3.7 do Termo de Referencia. Competencias estas regidas nos Art. 
31 e 74 da Constitui9ao Federal, Art. 52, 53 e 54 da Lei Organica do Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima, e no Art. 6° da Lei Municipal n° 011 de 30 de junho de 
2003.

Diante das circunstancias supracitadas, tendo em vista os documentos carreados, sendo 

de competencia deste Orgao de Controle Interno a observa9ao dos preceitos legais, 

RECOMENDA-SE:

• Demonstrar a notoria especializa9ao e natureza singular do contratado com as 
atividades a serem desenvolvidas;

• Justificar o pre90 dos serv^os contratados de acordo com o art. 26, paragrafo unico, 
incisos II e III, da Lei 8.666/93 e Sumula-TCU 252/2010;

• Justificar a ausencia de competitividade;
• Recomenda-se ao gestor, nao sendo possivel atender as recomenda9oes acima, 

declinar da referida contra9ao considerando que os motives que o levaram a considerar 
o contratado o mais apto a presta9ao dos serv^os nao enconlra amparo legal.

Desta feita este Orgao de Controle Interno recomenda realiza9ao de pregao para 

contrata9ao de assessoria e consultoria juridica.

Diante do exposto, submeto os autos a considera9ao superior.

Uiramuta-RR, 22 de fevereiro de 2021

Chefe de Controle Interno 
Portaria 011/2021

Prefeitura Municipal de Uiramuta - Rua Cici Mota s/n - Centro, 
CEP 69350-000 - Fonc/fax (95) 984044895 
Visile nosso site: mvw.uirnm ula.i r.gov.br
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SOLICITA^AO DE INFORMAgOES SOBRE SERVigOS

A SUA SENHORIA, O SENHOR
GABRIEL MOURAO FERREIRA CAVALCANTE
REPRESENT ANTE LEGAL DE MOURAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE 
ADVOCACIA

Considerando o teor do Parecer emitido pelo Orgao de Controle Interne, 
solicitamos de Vossa Senhoria que seja fornecido a Prefeitura Municipal de 
Uiramuta-RR as seguintes informagoes:

1- Valor dos servigos, de acordo com as especificagoes e quantitativos, abaixo 
descritos:

Acompanhar todos os atos necessaries a defesa do PMUI na esfera judicial e/oua)
extrajudicial.

Proceder a elaboragao de pegas processuais para defender os interesses do 
Municipio de Uiramuta-RR em todas as instancias, com iniciais, contestagoes, replicas, 
elaboragao e apresentagao de defesa, comparecimento a audiencias, interposigao de 
recursos e sustentagao oral.

Atuar em processes administrativos em tramite;
Elaborar pareceres e respostas a consultas encaminhadas pela PMUI, participar 

de reunioes, assemblers , sempre que necessario.
Elaborar relatorios mensais dos processes em andamento e atividades realizadas. 

Assessoramento a Gestao, as Comissoes Permanentes, Comissoes Especiais, Grupos de 
Trabalho, em questoes jurldicas relacionadas a contratagoes piiblicas, controle interno e 
externo, contencioso, administrative e judicial, e a demais setores envoividos nas 
discussoes e negociagoes relacionadas ao Municipio.

Revisao inicial e diagnostico dos procedimentos adotados pela PMUI, com 
verificagao de nao conformidades e com a devida adequagao, no que couber, de tais atos 
administrativos.

b)

c)
d)

e)

0

Construgao de procedimentos-padrao para a elaboragao de minutas de contratos, 
editais e termos de referencia; documentos de controle interno e processes 
administrativos; justificativas e pareceres; outros procedimentos

g)

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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administrativos, como portarias, resolufdes, delibera9oes e atos normativos, juntamente com o 
setor/funcionario/a responsavel.

Revisao, propos^ao e elaborate, quando necessario, de Estatuto, Atas, Regimento 
Interne, normas e denials documentos da PMUI.

Atendimento habil nas demandas apresentadas, corn a emissao do respectivo parecer 
jundico, em conformidade com a natureza da consulta (informativa, tecnica e conclusiva), 
observando o cumprimento dos prazos estabelecidos pelos/as responsaveis.

Participate nos processes licitatorios com a emissao de analise juridica para a 
consecu^ao dos procedimentos, juntamente com a Comissao de Licitato.

Orientato juridica quanto a aplicato dos recursos financeiros e patrimoniais geridos 
pela PMUI, quando solicitado.

Avaliato da seguran^a juridica em todos os procedimentos, em especial quanto ao 
cumprimento de contratos e instrumentos congeneres em curso e daqueles proximos;

Analise do arcabou90 jurldico da PMUI, desde o mais simples procedimento ate os 
problemas de maior complexidade.

Supervisao, orienta9ao e participa9ao da defesa da PMUI nas questoes trabalhistas em 
tramita9ao e que venham a tramitar na justi9a do trabalho.

Disponibilidade e agilidade na resposta as demandas, de cunho jurldico quando

h)

>)

j)

k)

I)

m)

n)

o)
solicitado.

Disponibilizar profissionais qualificados e habilitados, e cumprir com as obriga9oes 
trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter registro nos respectivos orgaos 
de classe.

P)

Arcar com as despesas de execu9ao dos trabalhos externos proprios, quais sejam: 
deslocamento na capital, papel, impressao, equipamentos eletronicos e acessorios.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PMUI, cujas reclama9oes on 
orienta9oes se obriga a atender prontamente.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros, em virtude do objeto do 
contrato a ser firmado.

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informa96es 
apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos.

Participa9ao em reunioes, sempre que necessario, com orienta9ao, emissao de pareceres e 
acornpanhamento de julgamento.

Realizar diligencias para fins de buscar subsidies para atendimento das demandas

q)

r)

S)

t)

U)

V)
jurldicas.

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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Se possui a qualifica^ao profissional requisitada nos topicos abaixo.2-

a) Especializagao(goes), demonstradas por certificados de conclusao, em areas que 
sejam conexas aos services descritos no item 1;
Notdria experiencia com, no minimo, cinco anos de inscrigao na OAB, qual seja, a 
reiterada atuagao em areas conexas aos services acima descritos; ou atua^ao como 
Assessor Juridico de Pessoa Juridica de Direito Publico;

c) Estudos cientificos na 6rea de atua(;ao, podendo ser comprovados por meio de 
certificados de participate em congresses, seminarios e afins, na condigao de 
inscrito;

d) Projegao no ramo na condigao de palestrante, o que pode ser comprovado por meio 
de certidao de participagao como palestrante, expedido pela instituigao, 6rgao ou 
organizador;

e) Publicagao de artigos cientificos, livros, teses juridicas, que pode ser demonstrado 
pela indicagao da fonte de publicagao;

f) Possuir estrutura de escritdrio, com local fisico e profissionais especialistas;

b)

O interesse, desta Municipalidade, na prestagao dos servigos por Assessoria 

Juridica e de um 12 meses, devendo, portanto, V. Senhoria informal- o valor sobre este 

periodo e se preenche algum dos topicos da qualificagao profissional requisitada, bem 

como, sua comprovagao.

Uiramuta, 25 de fevereiro de 2021.

SAN AFRA
Presid«Port(fl*dt2/ffi21L/ PMUI 

Prefeitura de Uiramuta

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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Ao Excelentfssimo Senhor Prefeito de Uiramuta, e 

A Secretaria Municipal de Administragao.

Ementa: Analise Tecnico-Juridico do Parecer 
do Controle Interne do Munidpio de 
Uiramuta Ref. Processo de Inexigibilidade N° 
002/2021.

relat6rio

Cuida a presente pega de apresentar os verdadeiros fundamentos juridicos 

sobre as meras arguigdes, evidenciando absolute incapacidade jundica, do parecer do 

controle interne referente ao processo acima identificado, ressalta-se que o parecer 

adentrou em questoes legais, sendo a representante do referido orgao desqualificada para 

emiti-lo, pois, sequer o Bacharelado em Direito possui.

De acordo com a atual titular do Controle Interne foram identificadas, a partir 

uma suposta analise "tecnica", "inconstancias e irregulares" no processo de formalizagao e 

"nos procedimentos licitotorios".

Nao custa registrar que e de suma importancia entender, com exatidao, a 

manifestagao da llustre Controladora. Para tanto, utilizaremos no decorrer desta analise o 

Dicionario da lingua portuguesa Lexico e seu correto uso.

De acordo com o dicionario acima mencionado, o termo "inconstancia" diz

1.

2.

3.

4.

respeito a versatilidade:

I. Ausencia de constancia;
II. Prontidao ou facilidade em alterar ou modificar os seus pontos 

de vista, atitudes, pensamentos ou emogoes; do mesmo 
significado de leviandade ou instabilidade;

III. Caracteristica daquilo que se encontra vulneravel a mudanga;
IV. Flexibilidade ou versatilidade.

(Etm. do latim: inconstantia) 
https://www.lexico.pt/inconstancia/

Assim, no que pese a aparente utilizagao pejorativa do termo pela Sra. 

Contralora, acredito que "a" "inconstancias" apontada, utilizando a acepgao descrita no

5.

AV. CAPITAO JULIO BEZERRA. 484, SALA 02. CENTRO. BOA VISTA - RR 
(95) 98117-6512 / 98114-0335 

ADVGABRIELMOURAO@HOTMAIL.COM
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item IV, me sera mui util no atendimento das 9 (nove) secretarias municipals, que geram 

demandas das mais diversas natureza.

Aproveita-se para ressaltar que no corpo juridico, ou seja, dos profissionais 

que participam direta e indiretamente dos trabalhos realizados no escritorio, temos 

profissionais gabaritados, com atuaqao anterior, inclusive em Procuradorias Juridicas, a citar 

Dr. Gabriel Mourao fora Procurador do Municipio de Mucajai (2016), Dra. Raquel, Pos 

Graduanda em Direito Constitucional e Tributario trabalhou por dois anos na Procuradoria 

da Fazenda Nacional, e ainda, temos como advogado integrante urn Delegado da Policia Civil

6.

de Roraima, aposentado, que possui mais de 30 ano de contribuicao como funcionario

publico, o Dr. Kennedy Cavalcante Machado, OAB/RR 1.257, que conta com inumeras 

especializaqoes, sendo, portanto, mais do que suficiente para comprovar a vasta aptidao 

tecnica do escritorio referido.

No que tange ao momento de formalizapao do escritorio como Pessoa 

Jun'dica, evento meramente formal, nao modifica a quantidade de boras trabalhadas com o 

Direito, como materia, bem como, com a pratica do ordenamento juridico, como advogados 

e servidores publicos presentes no corpo do escritorio.

0 contato com a materia jun'dica, perfaz, portanto, mais de 30 anos. 0 

proprio representante legal e constituidor do CNPJ, Dr. Gabriel Mourao, diferente do 

alegado, possui mais de seis anos de advocacia, totalizando, portanto, mais de 11 anos de 

experiencia juridica, com varias especializaqoes e cursos profissionalizantes e participapoes 

em cargos de maior gabarito dentro de outra Prefeitura e ate mesmo na Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional Roraima.

Dando seguimento, quanto ao termo "irregulares" acreditamos que se tratou 

apenas de uma flexao mal sucedida, prejudicando a concordancia da oraqao.

Fazemos essas primeiras ponderaqoes para demonstrar que, no que pese a 

sra. Controladora ser "exigente" quanto ao Contrato de prestapao de services juridicos a 

Prefeitura, o mesmo parametro nao e utilizado, por ela, nem mesmo em sua escrita formal.

7.

8.

9.

10.

AV. CAPITAO JULIO BEZERRA, 484, SALA 02, CENTRO, BOA VISTA - RR 
(95) 98117-6512/98114-0335 
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A falta de profissionalismo nao e externada apenas na utilizagao vergonhosa 

do vernaculO; como restara demonstrado, ao final, na presente pepa, TODAS as "indicagoes" 

feita pela atual Chefe do Controle Interne demonstram seu desconhecimento do 

Ordenamento Jun'dico Patrio e sua incapacidade tecnica para o exercicio do cargo.

11.

consideracQes INICIAIS SOBRE A INEXIGIBILIDADE

A CF/88 contemplou diversos dispositivos sobre licitapoes e contratapoes 

administrativas (Justen Filho, Marpal Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos 

Administrativos [livro eletronico]: Lei 8.666/1993 / Marpal Justen Filho. -- 3. ed. -- Sao Paulo 

: Thomson Reuters Brasil, 2019. RL-1.2)

12.

Entre as previsoes constitucionais a respeito da materia destaco a atribuigao

"normas gerais de licitagao e

13.

de competencia legislative a Uniao para legislar sobre 

contratagao, em todas as modalidades, para as administrates publicas diretas, autarquicas

e fundacionais da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios" (art. 22, inciso XXVII).

Atendendo a determinate do Constituinte o Legislador editou em 1993 a Lei 

8.666 que, dentre outras providencias, instituiu normas para licitaqoes e contratos da 

Administrate Publica.

14.

A licitatO/ nada mais e, que urn procedimento administrative previo as 

contratagoes publicas, realizado em uma serie concatenada de atos, legalmente 

distribuidos, culminando com a celebrato de contrato (Carvalho, Matheus. Manual de 

direito administrative - 5 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 441)

Ocorre que ha ocasioes e hipoteses em que o iter licitatorio e abreviado por 

expressa disposigao legal. E o caso dos autos, em que foi escolhida pela Administragao 

Publica a inexigibilidade, prevista no art. 25 da Lei 8.666/93.

Assim, registramos, desde ja, que o processo sob analise nao e uma dispensa 

(como alegado no parecer do controle interne) e sim uma inexigibilidade, que possuem 

contornos evidentemente diferentes:

15.

16.

17.

As diferengas entre inexigibilidade e dispensa de licitagao sao 
evidentes. Nao se trata de questao irrelevante ou meramente

AV. CAPITAO JULIO BEZERRA, 484, SALA 02. CENTRO. BOA VISTA - RR 
(95) 98117-6512/98114-0335 
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retorica, mas de alternativas distintas em sua propria natureza, com 
regime juridico diverse.

(Justen Filho, Manual Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos 
Administrativos [livro eletronico]: Lei 8.666/1993 / Manual Justen 
Filho. -- 3. ed. -- Sao Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. RL-1.8)

A distin^ao das duas modalidades ocasionara o primeiro equivoco no Parecer

do Controle Interne a respeito do processo sob analise, que narraremos no item a seguir.

18.

PESQUISA MERCADOL6GICA

Na visao da atual controladora o processo de inexigibilidade nao consta a 

pesquisa mercadologica o que supostamente violaria diversos instrumentos normativos que 

tratam da obrigatoriedade da pesquisa de pre^os:

19.

"Ausencia da pesquisa mercadologica para a verificagao da 
conformidade do orgamento com os pregos no mercado. 
Considerando o artigo 26, Paragrafo unico, Inciso III, da Lei n° 
8.666/93, Acordao 819/2005, TCU-Decisao 627/1999, entre outras 
regulamentapoes e decisoes que tratam da obrigatoriedade da 
pesquisa de preqos mesmo em caso de dispensa."

Nao sabemos se de ma-fe ou por notoria ignorancia, mas, o Controle Interne

deturpa o texto legal ao suscitar que a Lei 8.666/93, em seu art. 26, paragrafo unico, inciso

III, exige "pesquisa mercadologica", senao vejamos:

20.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso 
III e seguintes do art. 24, as situapoes de inexigibilidade referidas no 
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no 
final do paragrafo unico do art. 8o desta Lei deverao ser 
comunicados, dentro de 3 (tres) dias, a autoridade superior, para 
ratificapao e publicaqao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condigao para a eficacia dos atos. 
pela Lei n9 13.500, de 2017)

Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, sera instrufdo, no que couber, 
com os seguintes elementos

I - caracteriza^ao da situa^ao emergencial, calamitosa ou de grave 
e iminente risco a seguranpa publica que justifique a dispensa, 
quando for o caso;

(Redacao dada

(Incluido pela Lei n^ 9.648, de 1998)

AV, CAPITAO JULIO BEZERRA. 484, SALA 02. CENTRO. BOA VISTA - RR 
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- razao da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do pre?o.

IV - documento de aprovagao dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serao alocados.

A justificativa do prego tem por base a verificagao da razoabilidade do prego 

a ser desembolsado pela Administragao Publica. (Justen Filho, Margal Comentarios a Lei de 

Licitagoes e Contratos Administrativos [livro eletronico]: Lei 8.666/1993 / Margal Justen 

- Sao Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. RL-1.8)

Mas a questao adquire outros contornos em contratagoes diretas, ante da 

ausencia de competigao, a razoabilidade do prego "devera ser verificada em fungao da 

atividade anterior e futura do proprio particular" (Justen Filho, Margal Comentarios a Lei de 

Licitagoes e Contratos Administrativos [livro eletronico]: Lei 8.666/1993 / Margal Justen 

Filho. -- 3. ed. -- Sao Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. RL-1.8)

(Incluido pela Lei n^ 9.648, de 1998)

21.

Filho. -- 3. ed.

22.

Sobre a evidente ilegalidade por falta de impessoalidade de ato do Controle Interno
(parecer) e sua necessaria averiguacao.

Faz-se necessario abrir urn topico especifico a respeito dos pareceres 

concedidos pela representante do Controle Interno quanto aos Contratos de Prestagao de 

Servigos Advocaticios anteriores, datados ainda deste ano.

0 primeiro contrato de prestagao de servigos juridicos fora firmado com o Dr. 

Gustavo Hugo de Sousa de Andrade, conforme se depreende abaixo:

23.

24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA 
TERMO DE HOMOLOC.ACAO Roraima , 27 tie Janeiro de 2021 • Diario Oficial doj

TERMO DE UOMOLOGA^AO EXTRATO DE CONTRATO

O prefeito do Munidpio de UiramutS/RR. no uso de suns alrihusoes 
tegais. RESOLVE: Processo n° 01/2021

EXTRATO DO CONTRATO: n° 01 /2021
Tipo e n" do Praccdimcnto Licitatdrio: Dispensa por Inexigibilidadc n°
01/2021. processo 01/2021
Objelo: Consulloria e Assessoria Jundiea.
Total: RS 180.000,(M) (cento e oitentu mil reais)
Funyao Programatica: 04.122.0203.2004.0000.
Categoria Econ&mica: 3.3.90.35.00
Fonte de Rocurso: Recursos Prdprios
Prazo de Execuyao: 12 (doze) meses
CONTRATANTE: MUNICIPIODE U1RAMUTA/RR
CONTRATADO: GUSTAVO HUGO SOUSA DE ANDRADE

Com I'undameiilo no ineiso VI, do art. 43. da Lei n” 8.660/93 e 
posteriores alteruyoes, e conforme o que cousin do Processo n" 
01/2021. HOMOLOGAR o proccdimenio licilatdrio na modalidadc 
Dispensa por Inexigibilidadc 01/2021. cujo objelo c a com nil ay So de 
Professional para preslar serviyos de Consulloria e Assessoria Jarfdica. 
cm favor do Advogado o Sr" GUSTAVO HUGO SOUSA DE 
ANDRADE. CPF: 932.387.542-20. no valor total dc R$ RS 
180.000.00 (cenio e oitenta mil reais).

Uiratnuta/RR. 25 dc Janeiro de 2021.

BENlSU) ROBERTO DE SOUZA. 
Prefeito do Municipio de Uiramuul Data de Assinatura: 25 dc Janeiro de 2021.

Publicudo por: 
Eloi/a Cavalcnntc de Lima 

C6digo Identillcndor:33412703

Publicado por: 
Eloiza Cavalcantc de Lima 

C6dlgo Identificsidor:360D91 IA
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De acordo com os documentos constantes no revogado processo de 

contratagao do advogado anterior (Processo 001/2021) a senhora contralora considerou 

razoavel o mesmo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais para o profissional que 

possui apenas 3 anos de advocacia e configura muito menos qualificado academica e 

profissionalmente do que os profissionais constantes no escritdrio contratado, no presente 

momento.

25.

Destaca-se que o Processo 001/2021 estava eivado de inumeros vicios que 

nao foram sequer suscitados pela llustre Controladora, nao levando em consideraqao, 

inclusive, que urn UNICO advogado receberia tal valor diferentemente de urn escritdrio que 

possui pessoal contratado, despesas e estrutura propria. ^ de causar absoluta estranheza!

O prdprio representante legal do escritdrio conta com mais de seis anos de 

advocacia, o que se inclui experiencia publica, inclusive como Procurador municipal, bem 

como, em drgaos internos da propria Ordem dos Advogados.

Assim, chama atenqao o Parecer do Controle Interne que exerce 

contraditoriamente sua funqao, FERINDO, DIRETAMENTE, a legalidade e a moralidade que 

se exigem como principios basilares da admnistraqao publica, levando em consideraqao o 

comportamento assumido anteriormente.

Nos termos do art. 30 da UNDB as autoridades publicas devem atuar para 

aumentar a seguranqa juridica na aplicaqao das normas, o que nao foi observado pelo 

Controle Interno neste caso concreto.

No Plano Fatico e Juridico, considero demonstrado flagrante violaqao do 

Principio Constitucional-Administrativo da Impessoalidade por parte do controle interno no 

Parecer OCI n° 003/2021.

26.

27.

28.

29.

30.

Nao obstante aos eventos anteriores, entende-se o motive pelo qual o 

Controle Interno tenha questionado que o presente escritdrio nao atenderia a Secretaria de 

Saude, mas, na proposta de serviqos, a referida Secretaria nao estava dentro dos orgaos

31.
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atendidos porque ja existia uma ilegal contrataqao do antigo advogado, em correpao de 

processo licitatorio, para atuar, especificamente, na Secretaria de Saude, vejamos:

SEC RETAR1A MIIMCIPAI. DE ADMIMSTRAC, A(> 
CEKTIDAO DE INEX1G1BIUDADE DE LICTTCAO

CERTIDAO DE INEX1GIBIUDADE DE UClTA(, AO

A (OM1SSAO PERMANEN I E DE LICITA^AO do Municipio dc 
Uiruinuia-RR, ccrtifica quc u solicilag&o constantc no Processo 
Administrative n. 01-2021. rclcrcnlc a CONTRATAC-AO DE 
PROFESSIONAL PARA P REST AC AC) DE SERVIC'OS DE 
CONSDLTORIA E ASSESSOKIA JURIDICA paru atender as 
noccssidudcs da Secretaria Municipal dc Saude c Sancamcnto. cm 
favor do Sr CISTAVO HUGO SOUSA DE ANDRADE. CPF: 
*)32J87342-20. no valor total dc RS 84.0t.K)d)0 (oitcntu c quatro mil 
reins) para atender urn periodo dc 12 (doze) nicscs. com lulcro no 
dispoHto no art- 25. me iso 11 combinado com o art. 13 da Lei K.6&6-93- 
C'onlonnc onenta a menoonadn Lei, csta situai^o dc Incxigibtlidndc 
devera scr comunicada no prazo dc 03 (Ires) dias a Autoridadc 
Superior, para ratifica^o c publica^do na Imprcnsa Oficial. no prazo 
dc 05 (cinco) dias. como condifdo para cficacia do ato.

Uiramuta RR, 28 dc Janeiro dc 2021.

SANDRO DA SILVA MAVRA 
Prcsidcntc da CPL-PMU1

Em cumprimento no disposU) no art. 26 da Lei 8.666. dc 21 dc junho 
dc 1993. rauilco a Incxiglbilidadc dc Licita^ao constantc no Processo 
01-2021. rcfcrcntc a CONTRATACAO DE PROEISSIONAL 
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E 
ASS ESSO RLA JERIDICA para atender as ncccssidadcs da 
Secretaria Municipal dc Saude c Sancamcnto.

UiramutA RR. 28 dc Janeiro dc 2021

BESISIO ROBER TO DE SOUZA 
Prcl'cito do Municipio dc Uiranmtl RR

Publicado por:
Sandro da Sailvn Mafra 

( odigo IdentiflcadonDl 1B3E04

Diario Oficial dos Muniefpios do Estado de Roraima • ANO VI | N9 1321 

A contratagao, acima exposta, e especifica para Secretaria de Saude e 

Saneamento, ou seja, a representante do controle interne foi favor^vel a contratagao de um 

UNICO advogado que representaria uma UNICA Secretaria pelo valor de RSy.OOC^OO (sete 

mil reais) mensais, enquanto achou desproporcional o valor do presente contrato onde a 

parte contratada e um escritorio de advocacia, composto de varies profissionais gabaritados 

e cuida de TODOS os orgaos do Municipio de Uiramuta.

32.
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E tamanha a ilegalidade do ato, por parcialidade, que sera elaborada 

denuncia direcionada aos orgaos fiscalizadores sobre os atos do Controle 

Interno, especialmente da Controladora em questao.

Ademais, ainda que se desconsiderassemos a contratapao do advogado 

anterior, o servipo prestado ate a presente data ultrapassa em larga escala a previsao dos 

honorarios advocaticios estabelecidos pela Seccional Roraimense da Ordem dos Advogado 

do Brasil, anexo.

33.

34.
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Para comprovar a alegapao do paragrafo anterior, abriremos topico 

especifico para tratar sobre a valoragao, e ainda, informar os atos formalizados em apenas 

um mes e meio de contratagao:

35.

• ANALISE Tecnica do "Relatorio de transigao";
• Minuta de Decreto expondo a transigao irregular pela ex gestao, que 
abordou, dentre outros os seguintes temas:

a. Violagao do artigo 67 da Lei Organica;
b. Ausencia das formalidades exigidas pela Instrugao Normativa N° 

001/2008 - TCERR/PLENARIO pelo ex gestor;
c. Violagao do principio da continuidade do servigo publico, decorrente 

de omissoes na transigao de governo;
d. Determinou que os atuais titulares das Secretarias Municipals 

providenciem, se possivel, a documentagao ausente.
e. Cientificou os responsaveis pela omissao (ex gestor e demais 

autoridades do periodo 2017-2020) acerca da irregularidade, oportunizando o 
saneamento, se possivel.
• Promover em regime de urgencia a formagao e qualificagao dos servidores 
municipals mediante contratagao de especialistas na area de atuagao do 
Municipio e solicitando as instituigoes de ensino superior (UFRR - DERR) e ao 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima a curso de extensao para, dentre outros, 
os seguintes:

a. Regime Jundico Administrative;
b. Leis orgamentarias;
c. Contabilidade Publica
d. Etapas dos gastos publicos;
e. Licitagoes e contratos
f. Execugao de Convenios;
g. Prestagao de contas;
h. Cadastros de inadimplencias Federais (CAUC, CADIN, SIAFI);
i. Conselhos Municipals;
j. Gestao de pessoal;
k. Improbidade Administrativa.

• Oficio a Secretaria Municipal de Educagao de Uiramuta para 
identificarmos o estado dos bens municipals de sua titularidade, especificamente:

a. Nome de todas as escolas;
b. Localidade das escolas;
c. Nome do servidor responsavel pela gestao de cada instituigao

escolar;
d. Lista de servidores lotados em cada instituigao;
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e. Inventario dos bens moveis existentes em cada escola e fotos da 
situagao dos imoveis.

• Oficio a Secretaria Municipal de Educapao de Uiramuta para:
a. Disponibilizar a lista dos atuais membros do conselho do FUNDEB, que consta 

no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao - 
https://www.fnde.gov.br/cacs/index.php/lista conseiheiros/listagem

b. Solicitar os atos necessarios para o inicio regular dos mandates dos futures 
membros do Conselho para o proximo ciclo, que devera acontecer no 
proximo Mes de Margo, nos encaminhando, assim que possivel, as 
informagoes para formalizagao dos atos.

• Oficio a Secretaria Municipal de Educagao de Uiramuta (concurso e/ou 
processo seletivo);
• Proposta de oficio para a Secretaria Municipal de Educagao de Uiramuta 
encaminhar ao MPE;
• Confecgao e disponibilizagao para os titulares dos Fundos da Saude,
Educagao e
• Assistencia Social de tabelas para Diagnostico Setorial;
• Oficio a Secretaria de Saude informando a lista de programas de software 
da pasta e requerendo a nomeagao de servidor (es) para acompanhar e inserir as 
informagoes nos sistemas;
• Solicitagao ao ex gestor do penodo (2017-2020) da confecgao e 
disponibilizagao de relatorio das pendencias na prestagao de contas do Fundo de 
Assistencia Social dos exercicios 2017 e 2018, e os consequentes atos sana-la, 
fixando prazo razoavel para tanto;
• Oficio a Secretaria Municipal de Finangas de Uiramuta requerendo os 
extratos bancarios das contas vinculadas a Secretaria Municipal de Assistencia 
Social do Exercicio 2017 (Janeiro a dezembro) e de todos subsequentes ate a 
presente data;
• Confecgao e encaminhamento as Secretarias de planilha de inventario 
para incluir a relagao de bens patrimoniais que serao adquiridos no 
exercicio 2021, nos termos do ITEM N.229 - INSTRUgAO NORMATIVA TCERR- 
05/2014 ;
• Propor urn termo de cooperagao com a Camara de Vereadores para 
conjuntamente realizarmos o levantamento, fichamento e digitalizagao das Leis e 
dos Projetos de Leis Municipals, desde a instalagao do Municipio ate a presente 
data;
• Formatagao de tabela para usa-la como 'Tndice das leis municipals";
• Oficio ao Coordenador da transigao para informar a lista de processes 
judiciais do Municipio, nos termos da Instrugao Normativa N° 001/2008 - 
TCERR/PLENARIO;
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• Formatagao e disponibilizagao de tabela para usa-la como "mapa de 
processos judiciais";
• Oficio a Secretaria Municipal de Finangas de Uiramuta (PCCR's);
• Solicitagao ao ex gestor do periodo (2017-2020) das seguintes
informagoes:

a. Agoes Relevantes;
b. Gestao financeira;
c. Relagao de bens patrimoniais / almoxarifado;
d. Diagnostico setorial geral;
e. Aquisigoes Publicas;
f. Processos judiciais;
g. Relagao de TAC's e TAG's;
h. Entidades locals que receberam repasse;
i. Informagoes basicas;
j. Infraestrutura;
k. Cobertura;
l. Programas e projetos;
m. Gestao de pessoas/recursos humanos;
n. Convenios e parcerias;
o. Contratos existentes;
p. Providencias;
q. Outras informagoes cabiveis.

• Atendimentos diversos.

Totalizamos, portanto, em urn mes de contratagao, mais de 25 ofi'cios do 
gabinete, Secretarias e demais orgaos do Municipio, inumeros pareceres e algumas 
elaboragoes legais.

Valor da proposta e qualificacao tecnica profissional

Para a Sra. Controladora o valor atribui'do ao contrato nao corresponde a 

minha formagao academica, nem a minha experiencia laboral:

36.

"Valor da proposta se sobrepoe a qualificagao tecnica do advogado, 
sendo portanto elevado considerando as especificagoes de servigos 
a serem prestados, conforme quadro indicado como de "Pesquisa 
Mercadologica" (folhas 3, 4 e 5); apresentado o valor da prestagao 
de servigos na Proposta de Honorarios (folha 10) no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reals) mensais, e no Termo de Referencia no 
item 9. Orgamento pelo mesmo valor e publicado no Diario Oficial 
dos Municipios em 04 de fevereiro de 2021, p. 2 (folha 28 do 
processo)"
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Mais uma vez a manifestagao da atual Chefe do Controle Interno e 

contraditoria. No item 1 ela apontou como "indicagoes" a "ausencia da pesquisa 

mercadologica para a verificagao da conformidade do orgamento com os pregos no 

mercado". Se nao ha pesquisa mercadologica, qual o parametro utilizado pela expert para 

considerar no paragrafo seguinte que o "valor da proposta se sobrepoe a qualificagao 

tecnica do advogado"?

37.

Faremos uma simples comparagao a fim de demonstrar o equivoco da 

Controladora: se o cargo de controle interno, que exige apenas o ensino medio (infelizmente 

e por enquanto em Uiramuta), e utiliza toda a estrutura administrativa, o vencimento e de 

R$ 3.500 (tres mil e quinhentos), me parece MUITISSIMO razoavel o valor da inexigibilidade.

Ate porque ja se passaram quase 2 (dois) meses do inicio do mandate do atual 

Chefe do Executive Municipal sem que o Controle Interno tenha realizado NENHUMA ou 

pouquissimas providencias quanto a violagao da Transigao pelos ex gestores, por exemplo. 

0 que sera objeto de investigagao especifico, visto que, existem informagoes, que ainda nao 

foram investigadas, de que a llustre Controladora faz parte do rol de amigos intimos dos ex 

gestores e estes ainda querem manipular indiretamente a gestao atual, seja na tentativa 

esdruxula de retirar aqueles que estao em confronto com seus interesses escusos.

Aproveita para reiterar que o contratado ja exerceu o cargo de Procurador 

Municipal em Mucajai-RR, como ja indicado as fls. 06 da proposta de honorarios, cujas 

atribuigoes nao se diferem em nada ao objeto da presente inexigibilidade.

E mesmo se nao houvesse exercido o cargo acima referido, ha, no ambito 

academico a efetiva comprovagao do desenvolvimento pelo contrato de pesquisas nos mais 

diversos campos da ciencia juridica, que resultam no diferencial para atuagao nas 9 (nove) 

secretarias municipais, cujo correlagao realize!, exemplificadamente no quadro abaixo:

38.

39.

40.

41.

Beneficiamento (6rgao de atuagao)Qualificagao Tecnica

Procurador do Municipio de Mucajai - RR Todos os orgaos da Administragao Publica 
Direta
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Licenga ambiental como instrumento da 
Politica Nacional do Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo - SMAT

A representagao comercial e as relagoes 
empregaticias

Secretaria Municipal de Administragao - 
SMA

0 novo codigo de processo civil e o 
objetivo da concretizagao do princlpio 
constitucional da razoavel duragao do 

processo

Atuagao Judicial do Municipio

Atuagao Judicial do Municipio0 perito e a prova pericial a luz do novo 
Codigo Processual Civil.

Atuagao Judicial do Municipio• Curso: Intensive Carreiras Jurldicas

Secretaria Municipal de Educagao, Cultura 
e Desporto - SEMED

Ansiedade e depressao na infancia e 
juventude

e

Secretaria Municipal de Assistencia Social - 
SMAS

Quanto a comparagao do valor da contratagao em relagao ao mesmo servigo, 

objeto do presente processo, em uma singela pesquisa encontramos a contratagao pela 

Prefeitura de Bonfim-RR de 2019:

42.

COMISSAO PERMANENTE DE LIOTA^AO - CTL 
EXTRATO DE LNEXIGIBILIDADE DE LICTTA^AO

EXTRATO DE CONTRATO N° 065/2019

ORIGEM: INEXIGIBIL1DADE DE LICITAgAO N° 001/2019 - 
PROCESSO N° 134/2019 - GAB
CONTRA!ANTE: PREFEITURA MUNICIP.AL DE BONFIM/RR - 
CNPJ: 04.056.214/0001-30.
CONTRATADA: CHAGAS BATLSTA E ADT'OGADOS 
ASSOCL4DOS - CNPJ- 01 1S6.952/0001-04 
RESPONSA\EL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - CPF 
212.S97.273-6S - SOCIO
OBJETO: A contiata^ao de empiesa espeoalizada em senifos 
advocaticsos para aiender a Aduunistragao Geral da Prefeitura 
Municipal de Bonfim/RR. Coufonne abaixo:
DOTACAO ORCAMENTARIA GABINETE DO PREFETTO - 
GAB.
Programs: 04 122.0200.2071.0000 
3.3 90.39.00 - Fonte: RECURSOS PROPRJOS 
TTPO DE EMPENHO: ESTTMADO
\'ALOR TOTAL RS 156.000.00 (cento e cmquenta e seis mil reais) 
VIGENCIADO CONTRATO: 12 (doze) mescs

Diario Oficial dos 
Municfpios do 
Estado de Roraima • 
ANO IV | N2 0903

Elemenio de despesa:

Bonfim/RR, em 06 de junho de 2019.

JONER CHAGAS 
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lureue Rosas da Costa 

Codigo ldentificador:C4A7FEF9
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Portanto, ha 2 (dois) anos o valor despendido por uma prefeitura do interior 

de Roraima era de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Se atualizarmos esse 

valor pelo indice IGP-M - Ind. Geral de Pregos do Mercado, o valor razoavel e atual deste 

servigo seria de R$ 192.096,92 (cento e noventa e dois mil noventa e seis reais e noventa e 

dois centavos), memoria do calculo anexo.

Se a analise do controle interne tivesse estabelecido parametros objetivos 

para analisar este processo, a conclusao seria de que o valor destinado a contratagao do 

escritorio nao apenas e razoavel, como atende aos postulados constitucionais da eficiencia 

e da economicidade, (CRFB, arts. 37, caput e 70, caput).

Reitera, o controle interne j3 ofereceu parecer favoravel a contratagao de urn 

unico advogado para defender os interesses de uma unica secretaria, pelo valor de 

R$7.000,00 (sete mil reais) mensais.

Corrobora com o argumento acima defendido o fato de a Administragao 

Publica economiza com a terceirizagao dos servigos advocaticios, pois ha redugao do gasto 

com pessoal em sua folha de pagamento, pois teria que contratar nao apenas Procurador, 

tambem Assessores Juridico e Secretario. Alem das despesas ordinarias com material 

de expediente, aluguel e manutengao (agua, luz, telefone, limpeza) de escritorio de 

representatividade na Capital do Estado, dentre outros.

Como, maestralmente, discorre o professor Margal Justen Filho:

43.

44.

45.

46.

mas

47.

Sob urn certo angulo, a decisao de terceirizagao reflete uma 
avaliagao fundada em criterios de economicidade. A manutengao de 
quadro permanente de advogados pode gerar custos muito mais 
elevados do que a contratagao de escritorios externos.

Enfim, nao cabe reprovar de modo generalizado e indistinto a 
decisao administrative de promover a terceirizagao dos servigos 
advocaticios.

(Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos [livro 
eletronico]: Lei 8.666/1993 / Margal Justen Filho. -- 3. ed. -- Sao 
Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. RL-1.8)
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Assim sendo, considero que o Gestor Municipal ha de desconsiderar o 

Parecer do Controle Interno neste aspecto, visto que contraditdrio e sem fundamento.

48.

PRESTACAO DE SERVICQS A SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTQ - SEMSA

A Controladora suscita equivocadamente que nao presto servipo a SEMSA:49.

"Exclui do seu rol de atendimentos e prestapao de servipos a 
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento, cuja funcionalidade e 
apoes sao de relevancia publica, essenciais para a qualidade de vida 
dos municipes, e cujas decisoes devem ser baseadas em legislapoes 
e seguranpa jun'dica com vistas a cumprir a Constituipao Federal e as 
suas regulamentapoes que tratam da saude"

A alegapao acima transcrita evidencia o TOTAL desconhecimento das

atividades em andamento na Prefeitura.

Podemos listar para a llustre Controladora os servipos formalizados apenas

50.

51.

este mes a SEMSA, vejamos:

DATAASSUNTODOCUMENTON°

09/02/2021Processo 029/2020Parecer Juridico1

Analise Tecnica do Relatorio 
de Transipao de Mandato: 

bens municipals de 
titularidade da SEMSA

Proposta de Oficio do 
Gabinete para a SEMSA

09/02/20212

Analise Tecnica do Relatorio 
de Transipao de Mandato: 

Controle da relapao de bens 
patrimoniais existentes e os 

que serao adquiridos no 
exercicio 2021

Modelo de tabela

INSTRUCAO NORMATIVA 
TCERR-05/2014

09/02/20213

Pagamento - Unidade de 
SaudeOFICIO N° 007/2021/Juridico 12/02/20214

OFICIO N° 012/2021/Juridico 12/02/2021Processo n.Q 029/20205
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Termo de Rescisao 
Contratual

Processo 029/2020 12/02/20216

Analise Tecnica do Relatorio 
de Transigao de Mandato: 

Conselho Municipal de 
Saude

Proposta de Oficio do 
Gabinete para a SEMSA

17/02/20217

Analise Tecnica do Relatorio 
de Transipao de Mandato: 
de programas de software

Proposta de Oficio do 
Gabinete para a SEMSA

17/02/20218

Analise Tecnica do Relatorio 
de Transi^ao de Mandato: 

informapoes diversas

Tabelas para Diagnostico 
Setorial

18/02/20219

Alem dos servigos formalizados ha de se considerar os atendimentos ao 

Secretario, e as diligencias requeridas informalmente, tais como:

52.

I. Solicitagao e proposta de acompanhamento do processo de 
remogao na SESAU que atendera o municipio e as regioes 
ribeirinhas;

II. Verificagao do que podemos fazer para renovar (ou editar novas) 
portarias aprovadas na comissao tripartite que estao vencidas;

III. Solicitagao dos termos de cessao de uso para as unidades basicas de 
saude, para que identifiquemos se ja foram assinadas com a 
SESAI/DSL, e quais sao as eventuais pendencias;

IV. Solicitagao de mais informagoes sobre os 17 agentes comunitarios 
de saude que estao aguardando decisao judicial, com o 
encaminhamento ao ex gestor da solicitagao da indicagao dos 
processes judiciais, nos estreitos limites definidos pela da Instrugao 
Normativa N° 001/2008 - TCERR/PLENARIO

Ademais, apenas se o servigo de Saude Municipal tivesse sido

descentralizada, ou seja, fosse exercida por uma Pessoa Jundica da Administragao Indireta,

o servigo prestado nao Ihe incluiria, o que nao e o caso.

Sendo as atividades da Saude exercida por orgao integrante da Administragao

Publica Direta, a assessoria Ihe inclul por integrar a Prefeitura de Uiramuta.

53.

54.
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Logo, tambem neste item considero que o Gestor Municipal ha de 

desconsiderar o Parecer do Controle Interne por estar em evidente descompasso com a 

realidade.

55.

REQUISITQS DA INEXIGIBILIDADE

Segundo a formula legal, a inexigibilidade de licitapao deriva da inviabilidade 

de competipao. Essa formula nao foi explicitada nem esclarecida pela Lei, que se restringiu 

a fornecer urn elenco de exemplos daquilo que caracteriza inviabilidade de competipao 

(Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos [livro eletronico]: Lei 

8.666/1993 / Marpal Justen Filho. - 3. ed. - Sao Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. RL- 

1.8).

56.

Ante a ausencia de esclarecimento legal, o tema "inviabilidade de 

competi^ao" tern sido objeto de continuas incursoes doutrinarias e serias controversies 

jurisprudenciais, sem que se tenham atingido solupoes plenamente satisfatorias (A 

exposigao reproduz, ainda que nao textualmente, as ideias de Celso Antonio Bandeira de 

Mello, tal como se pode consultar em Curso de Direito Administrative, 33. ed., rev. e atual. 

ate a Emenda Constitucional 92, de 12.7.2016, Sao Paulo: Malheiros, 2016, p. 570 e ss.).

Confessamos que nao fora surpresa a conclusao do Controle Interne de que 

"resta evidente inexistencia de notoriedade e singularidade (...) o que nao justifica a 

inviabilidade de competipao", mas, notadamente a percepqao de pessoalidade no parecer 

ilegal.

57.

58.

Ultrapada a evidente ausencia de objetividade do parecer, aponto, nas linhas 

seguintes o entendimento doutrinario e jurisprudencial do descabimento de licitagao para 

contratapao de servigo advocaticios, tendo em vista que quando o Administrador Publico 

convoca diretamente urn Advogado para urn servigo espedfico, a singularidade est3 

automaticamente vertida. Alias, existe manifestagao do Conselho Federal da neste sentido:

59.
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Sumula 04/2012 do Conselho Pleno da OAB

"ADVOGADO. CONTRATACAO. ADMINISTRAgAO PUBLICA. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO. Atendidos os requisites do inciso II 
do art. 25 da Lei 8.666/93, e inexigi'vel procedimento licitatorio 
para contrataqao de services advocaticios pela Administraqao 
Publica, dada a singularidade da atividade, a notoria especializaqao 
e a inviabilizaqao objetiva de competipao, sendo inaplicavel a 
especie o disposto no art. 89 (in totum) do referido diploma legal.".

DOU, Segao 1, 23.10.2012, p. 119

A doutrina tambem defende a inexigibilidade para hipoteses analogas ao caso 

concrete, conforme exposigao de Floriano de Azevedo Marques Neto:

60.

A natureza singular do servigo advocati'cio caracterizar-se-a em virtude da 
presenga de requisites de diferente natureza: a complexidade da questao, 
a especialidade da materia, a sua relevancia economica, o local em que se 
exercitara a atividade, o grau de jurisdigao e assim por diante. Nada 
impede que a singularidade derive da complexidade do conjunto de 
atividades e tarefas: individualmente, cada atuagao poderia ser 
considerada como normal e comum, mas existem centenas ou milhares de 
processes e a singularidade decorre dessa circunstancia quantitativa. E 
impossivel sumariar todas as caractensticas aptas a produzir a 
singularidade de urn servigo advocati'cio. Uma certa questao pode 
configurar natureza singular no ambito de urn orgao e nao no de outro, 
tendo em vista a dimensao das atividades usualmente desenvolvidas e a 
qualificagao dos servigos jun'dicos existentes

A Contratagao Direta de Advogados pelo Poder Publico. A Singularidade 
Intnnseca aos Servigos Advocaticios. Forum de Contratagao e Gestao 
Publica 94/8-9. Belo Horizonte: Forum, out. 2009.

Existem diversas decisoes do STF examinando o problema, inclusive sob o

prisma criminal, tal como adiante indicado.

61.

Trata-se da contratagao de servigos de advogado, definidos pela lei 
como 'servigos tecnicos profissionais especializados', isto e, servigos 
que a Administragao deve contratar sem licitagao, escolhendo o 
contratado de acordo, em ultima instancia, com o grau de confianca 
que ela propria, Administragao, deposite na especializagao desse 
contrato. E isso, exatamente isso, o que diz o direito positive.

Vale dizer: nesses casos, o requisite da confianga da Administragao 
em que deseje contratar e subjetivo; logo, a realizagao de 
procedimento licitatorio para a contratagao de tais servigos -
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procedimento regido, entre outros, pelo principio do julgamento 
objetivo - e incompativel com a atribuipao de exercicio de 
subjetividade que o direito positive confere a Administraqao para a 
escolha do 'trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado a 
plena satisfaqao do objeto do contrato (cf. o § l.9 do art. 25 da Lei 
8.666/1993). Ademais, a licitaqao desatenderia ao interesse publico 
na medida em que sujeitaria a Administrapao a contratar com que, 
embora vencedor da licitapao, segundo a ponderapao de criterios 
objetivos, dela nao merecesse o mais elevado grau de confianpa.

Voto do Min. Eros Grau, no RE 466.705/SP, 1.- T., rel. Min. Sepulveda 
Pertence, j. em 14.03.2006, DJ de 28.04.2006.

x

Apao Penal Publica. Contratapao Emergencial de Advogados Face ao 
Caos Administrative Herdado da Administrapao Municipal Sucedida. 
Licitapao. Art. 37, XXI da Constituipao do Brasil. Dispensa de Licitapao 
nao Configurada. Inexigibilidade de Licitapao Caracterizada pela 
Notoria Especializapao dos Profissionais Contratados, Comprovada 
nos Autos, Aliada a Confianpa da Administrapao por eles Desfrutada. 
Previsao Legal. A hipotese dos autos nao e de dispensa de licitapao, 
eis que nao caracterizado o requisite da emergencia. Caracterizapao 
de situapao na qual ha inviabilidade de competipao e, logo, 
inexigibilidade de licitapao. 2. 'Servipos tecnicos profissionais 
especializados' sao servipos que a Administrapao deve contratar sem 
licitapao, escolhendo o contratado de acordo, em ultima instancia, 
com o grau de confianpa que ela propria, Administrapao, deposite 
na especializapao desse contratado. Nesses casos, o requisite da 
confianpa da Administrapao em quern deseje contratar e subjetivo. 
Dai que a realizapao de procedimento licitatorio para a contratapao 
de tais servipos - procedimento regido, entre outros, pelo principio 
do julgamento objetivo - e incompativel com a atribuipao de 
exercicio de subjetividade que o direito positive confere a 
Administrapao para a escolha do 'trabalho essencial e 
indiscutivelmente mais adequado a plena satisfapao do objeto do 
contrato' (cf. o § l.9 do art. 25 da Lei 8.666/1993). O que a norma 
extraida do texto legal exige e a notoria especializapao, associada ao 
elemento subjetivo confianpa. Ha, no caso concrete, requisites 
suficientes para o seu enquadramento em situapao na qual nao 
incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitapao: os 
profissionais contratados possuem notoria especializapao, 
comprovada nos autos, alem de desfrutarem da confianpa da 
Administrapao. Apao Penal que se julga improcedente" (AP 348-
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5/SC, Plenario, rel. Min. Eros Grau, j. em 15.12.2006, DJ de 
03.08.2007).

O Superior Tribunal de Justipa possui o mesmo entendimento do Supremo:62.

(...) pode-se dizer que todas as vezes em que o Administrador 
Publico convoca diretamente urn Advogado para urn service 
especifico, a singularidade est3 automaticamente vertida na 
relacao, uma vez que a confianca, por ser elemento integrativo
fundamental entre Parte e Advogado, torna, por si so, unica a
contratacao" (AREsp 1.097.268, decisao monocratica, rel. Min. 
Napoleao Nunes Maia Filho, j. em 20.02.2018, DJe de 28.02.2018).

Nas palavras do Min. Napoleao Nunes Maia Filho “e impossivel aferir,

mediante processo licitatorio, o trabalho intelectual do Advogado, pois trata-se de p rest ago o

de servigos de natureza personalissima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de

competigao" (REsp 1.192.332/RS, 1.^ T.,, j. em 12.11.2013, DJ de 19.12.2013).

Pelo exposto, opino pela desconsiderapao do Parecer do Controle Interne

pela ausencia de tecnicidade e pela incompatibilidade dos fundamentos utilizados com o

entendimento doutrinario e jurisprudencial.

63.

64.

ausEncia de documentacOes

Nos termos do parecer da Controladoria, ha documentos que nao foram 

juntados aos autos. Tal item podera ser sanado com a Comissao Permanente de Licitapao - 

CPL - que esta com os documentos de habilitapao exigidos pela Lei 8.666/93, desde a entrega 

da proposta de honorarios, como demonstra o atesto de recebimento, anexo.

65.

VERIFICACAO DA AUTENTICIDADE DAS INFORMACQES

Juntamente com a documentapao habilitatoria, entregue a CPL, constam os 

certificados e demais documentos indicados na proposta de honorarios.

Ademais, nos termos da Lei 8.666/93 o Controle Interno poderia ter lanpado 

mao de diligencias habeis a atestar a veracidade da formapao e qualificapao do contratado:

66.

67.
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Art. 43. A licita^do sera processada e julgada com observancia dos 
seguintes procedimentos:

(...)

§ 3g E facultada a Comissao ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitagao, a promogao de diligencia destinada a esclarecerou 
a complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao 
posterior de documento ou informagao que deveria constar 
originariamente da proposta.

Como se depreende da proposta de honorarios ha indicagoes das instuigoes 

trabalhadas e/ou estudadas, pen'odos dos vmculos e/ou publicagoes o que possibilita 

qualquer autoridade, inclusive o controle interne, a verificagao das informapoes nele 

contidas.

68.

Assim, o Parecer OCI n° 003/2021, neste item, exterioriza a incapacidade 

tecnica para o exercicio do Cargo da atual ocupante da Chefia do orgao.

69.

DA ATUACAO fMPROBA DO CONTROLE INTERNO NO EXERCfCIO DA FUNCAO

A Constituipao Federal preve em seu caput os principios norteadores da 

Administrapao publica, in verbis:

70.

Art. 37. A administrapao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambem, ao seguinte: (Redapao dada pela Emenda 
Constitucional ng 19, de 1998)

§ 4-. Os atos de improbidade administrativa importarao a suspensao dos 
direitos politicos, a perda da funpao publica, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erario, na forma e gradapao previstas em lei, sem 
prejuizo da apao penal cabivel.

A Lei 8429/92, por sua vez, preve a punipao do agente publico que atuem em 

discordancia dos principios da Administrapao Publica:

71.

Sepao III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os 

Principios da Administrapao Publica
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os principios da administragao publica qualquer agao ou 
omissao que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade as instituigoes, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverse daquele previsto, na regra de competencia;

Como ja relatado, nos paragrafos 20 a 23, desta pega, a controladora violou 

o dever de imparcialidade, ao considerando legal a modalidade inexigibilidade e razoavel o 

mesmo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o profissional contratado 

anteriormente.

72.

A atuagao do Controle Interne no ambito dos processes licitatorios identicos, 

com pareceres totalmente divergentes, se afeigoa a previsao legal de ato de improbidade 

administrativa violador do dever de impessoalidade.

Mas os atos assemelhados ao ato improbo nao se restringem a atuagao

73.

74.

dentro do presente processo.

A Lei Organica Municipal determina que o Gestor Municipal providencie no 

prazo de 30 dias antes da eleigao o relatorio da situagao da Administragao Municipal, in 

verbis:

75.

Art. 67 - Ate 30 (trinta) dias antes das eleigoes municipais, o Prefeito 
Municipal devera preparar para entregar ao seu sucessor e para 
publicagao imediata, relatorio da situagao da Administragao 
Municipal (...)

Tal previsao possibilitaria que o atual gestor elaborasse o novo Plano de 

Governo antes mesmo de iniciar o mandato, art. 68 LOM.

Ante o descumprimento legal acima referido e da ausencia de diversos 

documentos indicados na Instrugao Normative N° 001/2008 - TCERR/PLENARIO, o Jundico 

providenciou a edigao do Decreto de Calamidade Publica, que foi assinado e publicado pelo 

Prefeito.

76.

77.
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Ha relates que a atual ocupante do Controle Interno foi crucial para a 

publicaqao do decreto 008, que de revogou a decretaqao de Calamidade, desconsiderando 

a legislaqao vigente e o interesse publico envolvido.

0 documento entregue pela ex gestao, datado de 29 de Janeiro de 

2021, a tftulo de "relatorio de transigao" nao contem inumeras informagoes e antecipa que 

em varios setores nao houve a devida organizagao para transigao.

As diversas irregularidades do "relatorio de transigao" esta sendo 

objeto de analise tecnica especifica, mas registramos aqui, desde ja, que houve o 

empreendimento de esforgos por parte da atual Controladora em revogar o ato legal 

necessario para higida atividade administrativa.

Ademais, o Decreto 005 assegura o contraditorio por parte das 

autoridades retirantes e possibilitaria sanarmos inumeras pendencias.

Desta forma, ha de questionar-se qual o interesse do Controle Interno 

nessa revogagao? Nao parece se coadunar com os fins previstos em lei.

78.

79.

80.

81.

82.

DA AllSENCIA DE QUALIFICACAO TtCNICA DA ATUAL OCUPANTE DO CONTROLE INTERNO

Todo o imbroglio seria evitado se o exercicio do cargo de Controle 

Interno fosse exercido com pessoal qualificado.

Apesar da Lei Municipal n° 120/2019 nao exigir formagao superior 

especifica para o exercicio do Controle Interno (art. 37, inciso I), as atribuigoes do cargo 

exigem conhecimentos especificos (contabil, financeira, orgamentaria, operacional e 

patrimonial).

83.

84.

Assim, recomendamos as Autoridades Competentes (Prefeito e 

Secretario de Administragao) que o cargo de controle interno seja exercido por profissional 

com habilitagao em uma das seguintes areas: contabilidade, administragao, direito ou 

economia, como experiencia no cargo.

85.

CQNCLUSAO
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Por todo o exposto, requer-se que seja desconsiderado o Parecer OCI 

n° 003/2021, em razao da patente incompatibilidade com o Ordenamento Jundico 

Patrio,bem como que o exercicio do controle interno seja exercido por profissional 

habilitado e imparcial.

86.

Boa Vista - RR, 25 de fevereiro de 2021.

Mourao Sociepddede AdvocaciaTspecializada
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PORT ARIA n. 204/2021

Designa Membro para a Comissao 
Nacional de Relates Institucionais.

O Prcsidcnte do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, no uso das suas atribui<;6es legais e regulamentares, de acordo com o Provimento 
n.l 15/2007 e a Portaria n. 034/2019,

RESOLVE

designar o seguinte membro para a Comissao Nacional de Relates
Institucionais:

- Gabriel Mourao Pereira Cavalcante (RR) - Membro Consultor.

De-se ciencia e registre-se.

Brasilia/DF, 1° de margo de 2021.

Felipe de Santa tru/^Oliveira Scaletsky
President do Conselho Federal da OAB

eral das Comissoes
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Eruicre<?o: Run Joao Gomes N° 1 33-1:. - C17.NTLtO 
CEP. 69340-000 Tel./Lax: 3542-2710 

"Anur;.oniu; Patrimonio dos liru.sih’.iras" Mucajg-M
j?.

O: I liJNETE DO PREEElTO ;: . ua

PM M/C A B/I'ORTA RIA 318/16 DE 03 1)1" NOVEMUUO OK 2016

O l:\ccJcjiifssiino Prefeito do Mucajui-RR, no uso dc suus ainbuiqoos Vc^a'is c 
cm con form idude com a Lei Municipal 427/15, Resolve:

N'OjMEAR:

Art, 1. ° - 0 (a) Senhor (a) GABRIEL MOURAO V. CAVALCANTE, 
OAii/Uli 1.224, para o Cargo Coniissionado, CC-ll, de PROCURADOR desie mumcipio.

Art. 2. ° - Esta Porlaria entrara cm vigor na data de sua publieagao, revogadas
as Jispusi^dcs cm conirdrio.

KcEislrc-^c, pLibliquc-sc e Cumpm-sc.
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O Diretor Academico do IPOG - IN5HTUT0 DE POS-GRADUA^AO E GRADUAC^O, no uso de suas
atribui(;6es, tendo em vista a conclusao do Curso de P6s-Gradua<;ao lato sensuem Perfda Criminal & 

Ciencias Forenses, (Area de conhecimento Ciencias sociais, negocios e direito), com carga horaria total de 
480 horas/aula, consoante os termos da Resoluc;ao MEC/CNE/CES, N° 1 de 08 de junho de 2007, e a 

Resoluqao CAS/IPOG n° 4 de 22 de maio de 2013, outorga o titulo de especialista a

GABRIEL MOURAO PERBRA CAVALCANTEm *

,. ■ ^ . ;ra
• h rar.ileiro(a), nascimento em 15 de junho de 1992, cedula de identidade n° 5100650 - GO. o 

ce.'tificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

[H2 !

\- '

Goiania, 17 de dezembro de 2018.

-/
r r./

ESPECIALISTA Saro dc S4 Cavalcjnte
Secretiria Acad^mica

'
:T mico
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Universidade Anhanguera-Uniderp
J&2CERTIFICADO Ru

\ c/

certificamos que Gabriel Mourao Pereira Cavalcante portadordoRcsiooesoe
CPF 01283397218. concluiu o Curso de Pos-Graduagao Lato Sensu em Dir©itO PTOCeSSUal Civil na 

area do Direito. aprovado pela Resolu<?ao n.° 01/07/CNE e pelas resolugoes n° 038/CONEPE/2014 e n° 033/CONSU/2014, 

realizado no perfodo compreendido entre fevereiro 2015 e junho 2016, com carga horaria de 420 (quatrocentas e vinte) horas de 

atividades teoricas e pralicas.
I

Campo Grande - MS. 10 de Julho de 2017.

......

• eoCtKHii Agtoe Fo’.ry Lt
Academicoa

i
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nt

A k

r1RORAIMA

13. iPORTARIA N.° 96/2019
Ruwiica

**/p |,y

O Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional 
Roraima, no uso de suas atribuit^oes 
legais e regimentais,

RESOLVE:

Nomear, o Advogado, Gabriel Mourao Pereira 
Cavalcante OAB/RR n° 1224 - Secretario, inscrito nesta Seccional, para 
compor a Comissao de Defesa dos Direitos e Prerrogativas do Advogado 
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Roraima.

Certifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

Boa Vista - RR, 07 de maio de 2019.

fcpVidal 
eda OAB/RR■ej

c.

Av. Ville Roy, 1830, Ca^ari. Boa Vista - Roraima - CEP: 69.307-725 
Fone: (95) 3198.3350 - gabinete@oabrr.org.br



r PODER JUDICIARIO
DO ESTADO DE RORAIMA . ^

mDECLARAgAO L'i
& Rubrica
&

"ln\n
Declaramos qua Gabriel Mourao Pereira Cavalcante participou, com frequ§ncia e aproveitamento, 

do M6dulo Tedrico Presencial do VI CURSO bASICO EM CONCILIAQAO E MEDIAQAO JUDICIAL, estando 
habilitado para iniclar o Mddulo Prdtico de estdgio supervisionado, conforme preceitua o item 1.4 do Anexo I da 
Resolugao CNJ n.B 125/2010 (redagao dada pela Emenda nQ 2/2016).

Boa Vista/RR, 24 de junho de 2016.

r:
Suanam Nakai de Carvalho Nunes 
Coordenadora de Registro da EJURR

iulz de Direito Alulzio Vieira
Coordenador do NUPEMEC

^EJURR





CATHEDRAL

DECUFMfAO

Declaramos para os devidos fins que Gabriel Mourao Pereira 

Cavalcante participou como Membro da Banca Examinadora de 

Monografia do(a) academicofa), Geysieli Cardozo com Titulo 
'ADOgAO POR CASAIS HOMOAFETIVOS', no dia 30 de novembro de 

2017 as 17h na Faculdade Cathedral, composta ainda pelos 

professores: Valter Diaules Wolschick Freitag - (Presidente) e Vilmar 

Antonio da Silva - (Membro). Por ser expressao da verdade firmo a 

presente declaragao.

Boa Vista-RR, 27/11/2017

Lulz Fernandes/aachadcTMendes~Prof.
COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO

rn&Lmmmm tm

www.cathedral.edu.br
err—

Av. Luiz Canute Chaves, 293 • Ca^ari
Rr*n Vlelrt . E&SWr, / TPP



o CATHEDRAL

DECLARACAO

Declaramos para os devidos fins qua Gabriel Mourao Pereira 

Cavalcante participou como Membro da Banca Examinadora de 

Monografia do(a) academico(a), Glenisson Moura de Araujo com 
Titulo 'A LIMITACAO DAS AgOES DA POlfCIA MILITAR NO 

ATENDIMENTO A OCORRENCIAS DE ESBULHO POSSESSORIO - 

UMA ANALISE NA LEGITIMA DEFESA DA POSSE, DESFORCO 

IMEDIATO E REINTEGRAgAO DE POSSE.', no dia 14 de junho de 

2019 as 19h na Faculdade Cathedral, composta ainda pelos 

professores: Tertuliano Rosenthal Figueiredo - (Presidente) e 

Andre Luiz Francisco - (Membro). Por ser expressao da verdade 

firmo a presente declara^ao.

Boa Vista-RR, 27/05/2019

-CWL-v-*-

Profyluiz Fernandes M^achado Mendes 
COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO

www.cathedral.edu.br
*

Av, Luiz Conufo Chaves, 293 - Co^ari
/ /~cd /.onr\’i f\c.n.
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DECURA^AO

Declaramos para os devidos fins que Gabriel Mourao Pereira 

Cavalcante participou como Membro da Banca Examinadora de 

Monografia do(a) academico(a), Patricia Mota Ramaiho da Rocha 
com Ti'tulo 'ALIENA^AO PARENTAL E SEUS REFLEXOS NA GUARDA 

COMPARTILHADA1, no dia 14 de junho de 2019 as 17h na 

Faculdade Cathedral, composta ainda pelos professores: 
Tertuliano Rosenthal Figueiredo - (Presidente) e Andre Luiz 

Francisco - (Membro). Por ser expressao da verdade firmo a 

presente declara^ao.

Boa Vista-RR, 28/05/2019

Prof/Luiz Fernandes Ma^ado Mendes
COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO

■ • 4*- -

www.cathedral.edu.br

Av. Luiz Conulo Chaves, 293 - Caqari
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DECLARACAO

Declaramos para os devidos fins que Gabriel Mourao Pereira 

Cavalcante participou como Membro da Banca Examinadora de 

Monografia do(a) academico(a); Natalia Dantas de Medeiros com 
Ti'tulo 'A DEFENSORIA PliBLICA COMO MEIO DE ACESSO A 

JUSTI^A EM AMBITO PENAL'; no dia 14 de junho de 2019 as 21h 

na Faculdade Cathedral, composta ainda pelos professores: 
Tertuliano Rosenthal Figueiredo - (Presidente) e Andre Luiz 

Francisco - (Membro). Por ser expressao da verdade firmo a 

presente declaragao.

Boa Vista-RR, 11/06/2019

Pr9f. Luiz Fernandes Machado Mendes 
COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO

www.cathedral.edu.br

Av. Luiz Conuio Choves, 293 - Cocori
n___ p. • i _̂_________ ___ ____
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declara^ao

Declaramos para os devidos fins que Gabriel Mourao Pereira 

Cavalcante participou como Membro da Banca Examinadora de 

Monografia do(a) academicofa), Carla Lima de Oliveira com Titulo 
’A USUCAPIAO EM PROPRIEDADE AGRARIA: 0 DIREITO DE POSSE 

PELA USUCAPIAO EM PROPRIEDADE AGRARIA E SUAS 

EXIGENCIAS', no dia 14 de junho de 2019 as 20h na Faculdade 

Cathedral, composta ainda pelos professores: Tertuliano 

Rosenthal Figueiredo - (Presidente) e Andre Luiz Francisco - 
(Membro). Por ser expressao da verdade firmo a presente 

declaragao.

Boa Vista-RR, 12/06/2019

Prof. Luiz Fernandes Machaoo Mendes
COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO

* v, •

www.cathedral.edu.br

Av. Luiz Canute Chaves, 293 - Ca<;ari
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METROPOLIT ANA

DECLARAQAO

A Faculdad* Metropolitan* do Estado da Sao Paulo (FAMEESP), inscrita no CNPJ sob o n. 
13.411.192/0001-70, declara para os devidos (ins quo Gabriel Mourfio Pereira Cavaicanle, portador(a) do CPF 
012.833 972-18, encontra-se matriculado(a) no curso de Pds-Graduaifao em "Neuropsicologia" com carga horiria 
de 700 horas.

Ribelrao Preto. 27 de feverelro de 2021.

?sl<cO-.
Antonio Marcos Neves Esteca 

Coordenador Geral 
Estude Sam Fronlelras
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Certificamosque GaLriel Mourao Pereira Cava 1 cante

concluiu no pen'odo de 26/02/05 a 21/05/05 o Curso de Extensao em Informatica 

Bdsica, com cargo horaria de 40 horas-aula.

Boa Vista - RR, 23 de Maio de 20(35

<9adee/o mProfessor Especialista Diretor Academico m.
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«*<? 'Paie&tMutti9
9

Gabriel Mourao Pereira Cavalcante
0 reconhecimento e o agradecimento por ter ministrado palestra sobre sua historia e 

escolha profissional aos alunos do Programa de Orientagao Profissional.

Boa Vista, 25 de Agosto de 2018.

'(kouJlLcL /X/JUin, lS-

Susanmara N. Queiroz Valle
Diretora Pedagogica

Lailla Kellen da Silva Gomes
Orientadora Educacional
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA \ y , ,,

PROCESSO N°. 002/2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N°. 002/2021

JUSTIFICATIVA

Objeto: Contratagao de Pessoa Juridica Especialzada para Prestagao de Servigos de Assessoria 
e Consultoria Juridica para ateender as necessidades da Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR.

Base Legal: Artigos 25, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, de 21.06.93. 
Empresa: Mourao Sociedade Unipessoal de Advocacia 
CNPJ/CPF: 40.142.947.0001-51

Os servigos prestados por advogados, por sua natureza e por definigao legal, 
sao servigos tecnicos especializados, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei 8.666/93, que 
os inseriu no rol das hipoteses elencadas na Lei, conforme se ve:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos 
profissionais especializados os trabalhos relatives a:
II - pareceres, pericias e avaliagoes em geral
V- patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

Nao resta duvida que, para a contratagao de servigos tecnicos de advocacia,
a licitagao podera nao ser exigida.

A inexigibilidade de licitagao e um tema delicado, contempla um dos 
dispositivos da Lei de Licitagoes que tem originado grandes controversias, pois preve a 
possibilidade de se contratar servigos com profissionais ou empresas sem licitagao. Mas, para 
isso, e necessario que se alcance o exato significado das expressoes: inviabilidade de 
competigao (art. 25, caput), singularidade do servigo pretendido e notoria especializagao (art. 
25, II):

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de 
competigao, em especial:
(...)
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notoria especializagao, vedada a inexigibilidade 
para servigos de publicidade e divulgagao;
(...)

Nesse sentido, reiterando decisoes anteriores, os ministros do STJ decidiram 
que, em decorrencia da natureza intelectual e singular dos servicos de assessoria
juridica e a relacao de confianca entre contratante e contratado, leqitima-se a
contratacao de profissionais de direito sem licitacao.

De acordo com a decisao, o administrador pode, desde que movido pelo interesse publico, 
fazer uso da discricionariedade que Ihe foi conferida pela Lei 8.666/93 para escolher o melhor

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA V\uj' |Ga -L

profissional.

Nesse sentido, o Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, manifestou-se no sentido de que, e
"impossivel aferir, mediante processo licitatorio, o trabalho intelectual do advogado, 
pois trata-se de presta^ao de services de natureza personalissima e singular, 
mostrando-se patente a inviabilidade de competigao"

Ademais, o ministro Napoleao Nunes Maia Filho, relator do processo, destacou ainda que a 
ouantia contratada nao se mostra excessiva para a remuneracao de um advoqado, orincipalmente
considerando-se todos os fatores subietivos aue influenciam os valores, como a confianca.
sinoularidade do servico e sua natureza intelectual.Senao veiamos:

"A singularidade dos servigos prestados pelo advogado consiste 
em seus conhecimentos individuals, estando ligada a sua 
capacitagao profissional, sendo, desta forma, inviavel escolher o 
melhor profissional, para prestar servigo de natureza intelectual, 
por meio de licitagao, pois tal mensuragao nao se funda em 
criterios objetivos (como o menor prego)",

#

Desta forma, confirmou-se precedentes do proprio STJ e do Supremo Tribunal Federal, 
bem como a Sumula n° 04/2012 do Conselho Federal da OAB que aduz:

"ADVOGADO. CONTRATAgAO. ADMINISTRAgAO PUBLICA. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO. Atendidos os requisites do 
inciso II do art. 25 da Lei n° 8.666/93, e inexigivel procedimento 
licitatorio para contratagao de servigos advocaticios pela 
Administragao Publica, dada a singularidade da atividade, a 
notoria especializagao e a inviabilizagao objetiva de competigao, 
sendo inaplicavel a especie o disposto no art. 89 (in totum) do 
referido diploma legal."

A contratagao direta de advogado tern fundamento no art. 25, inciso II, da 
Lei n. 8.666/93 (contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notoria especializagao).

Resta evidente, portanto, que a contratagao de profissionais notoriamente 
especializados por inexigibilidade de licitagao nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, V, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e legal, e nao constitui qualquer ilegalidade.

Isto posto, restituimos os autos ao orgao de Controle Interne, para analise e 
emissao de parecer tecnico, considerando o teor da vasta documentagao acostada aos autos, 
habil a comprovar a capacidade tecnica e profissional da pessoa jundica que se pretende 
contratar, sendo mais que suficiente para comprovar as exigencias previstas na legislagao em 
vigor, mediante inexigibilidade de licitagao, conforme amplamente exposto.

Uiramuta - RR 02 de margo de 2021.m.
Presid^rtedetteojiip^UI 

Port, n’012/2021 
Prefeitura de Uiramuta

SAN MJEZ

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA 

CONTROLE INTERNO

Processo n. 002/2021
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO
OBJETO: CONTRATAQAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAQAO 
DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA-RR 
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

RELATORIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

I - DO RELATORIO :

Trata-se de solicitagao da Secretaria Municipal de Administragao 
objetivando a CONTRATAQAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURiDICA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
UIRAMUTA-RR.

Considerando que o Municipio inicia uma nova gestao administrativa e nao 
ha contratos em vigor, enfatiza a Comissao Permanente de Licitagao a urgencia da 
contratagao.

Trata-se de uma solicitagao da Secretaria Municipal de Administragao para 
Contratagao de entidade especializada nos servigos profissionais de Assessoria e 
Consultoria Juridica Especializada, de natureza Administrativa e Judicial, conforme 
Contrato acostado aos autos.

O referido processo tern com base legal o que reza o art. 25, inciso II, c/c 13
inciso II e V.

Em analise aos requisites legais, observa-se que no presente caso houve o 
estrito atendimento aos preceitos legais esculpido no inciso II do artigo supra. 
Ressalta-se que consta nnos autos vasta documentagao habil a comprovar a 
qualificagao tecnica da Contratada, corroborando para o entendimento trazido pela 
lei 8.666/93 no seu artigo 25, inciso II.

Art. 25: E inexigivel a licitagao quando 
houver inviabilidade de competigao, 
em especial:(...)ll:para a contratagao de 
servigos tecnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notoria 
especializagao, 
inexigibilidade para servigos de 
publicidade e divulgagao;(Redagao 
dada pela Lei n° 8.883, de 1994.)

vedada a

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUXA 

CONTROLE INTERNO

II -PARECER

Em analise aos requisites legais, observa-se que no presente caso houve o 
estrito atendimento aos preceitos legais esculpido no inciso II do artigo supra. 
Ressalta-se que a documentagao acostada corrobora para o entendimento trazido pela 
lei 8.666/93 no seu artigo 25, inciso II.

O exame dos atos realizados nas fases interna e externa do processo licitatorio 
demonstrou o que segue:

a) Existe Comissao Permanente de licitagao designada na forma da lei;
b) Ha comprovagao de dotagao orgamentaria;
c) O procedimento licitatorio foi devidamente autuado;
e) Os documentos de habilitagao foram apresentados;
f) Houve requerimento e justificativa de necessidade da contratagao;
h) Existe termo de ratificagao;
i) Contrato celebrado com a Pessoa Juridica Contratada.

Sobre a contratagao por inexigibilidade de licitagao fundamentada no Art. 25, II,a 
Suprema Corte Brasileira entende da seguinte maneira:

AQAO PENAL PUBLICA. CONTRATAQAO 
EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO 
CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA 
ADMINISTRAQAO MUNICIPAL SUCEDIDA. 
LICITAQAO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIQAO DO 
BRASIL. DISPENSA DE LICITAQAO NAO 
CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAQAO CARACTERIZADA PELA NOTORIA 
ESPECIALIZAQAO DOS PROFISSIONAIS 
CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, 
ALIADA A CONFIANQA DA ADMINISTRAQAO 
POR ELES DESFRUTADA. PREVISAO LEGALA 
hipotese dos autos nao e de dispensa de 
licitagao, eis que nao caracterizado o requisite 
da emergencia. Caracterizacao de situacao na 
qual ha inviabilidade de competicao e, logo,
inexigibilidade de licitacao.2. "Servicos tecnicos 
profissionais especializados" sao servicos gue a
Administracao deve contratar sem licitacao,
escolhendo o contratado de acordo, em ultima
instancia, com o grau de confianca gue ela

depositepropria, Administracao, na
especializacao desse contratado. Nesses casos,
o requisito da confianca da Administracao em
quern deseie contratar e subietivo. Dai que a
realizacao de procedimento licitatorio para a
contratacao de tais servicos -procedimento

;\reqido, entre outros, pelo principio d

j

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA 

CONTROLE INTERNO

iulqamento obietivo -e incompativel com a
atribuicao de exercicio de subietividade que o
direito positivo confere a Administracao para a
escolha do "trabalho essencial e
indiscutivelmente mais adequado a plena
satisfacao do objeto do contrato" (cf. o § 1° do 
art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraida 
do texto legal exiqe e a notoria especializacao.
associada ao elemento subietivo confianca. Ha,
no caso concreto, requisites suficientes para o 
seu enquadramento em situagao na qual nao 
incide o dever de licitar, ou seja, de 
inexigibilidade de licitagao: os profissionais 
contratados possuem notoria especializagao, 
comprovada nos autos, alem de desfrutarem da 
confianga da Administragao. Agao Penal que se 
julga improcedente. (AP -Agao Penal n° 348/SC, 
Pleno. Rel. Min. Eros Grau. DJ, 3 ago. 2007)

Deste modo, para que a contratagao de servigos tecnicos especializados deve-se
comprovar a notoria especializacao associando-se o elemento subietivo da confianca.

No caso em concreto, estao presentes nos autos documentos que deixam 
comprovada a capacidade tecnica da Pessoa Juridica, itens suficientes para o atendimento 
aos requisites de contratagao por esta modalidade.

Cabe ressaltar que este Controle Interno, articula informagoes com o objetivo de 
monitorar e sugerir a fim de resguardar a administragao publica por meio de orientagoes 
preventivas nas areas contabil, financeira, orgamentaria e patrimonial, verificando a 
legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e desempenho na administragao dos 
recursos e bens publicos, nao adentrando na conveniencia e oportunidade dos atos 
praticados no ambito desta Municipalidade.

Ill-DA CONCLUSAO

Isto posto, esta Controladoria conclui que o referido processo se encontra 
revestido de todas as formalidades legais, no tocante a dispense e contratagao, estando 
apto para gerar despesas para a municipalidade.

Uiramuta/RR, 03 de margo de 2021.

THARINY QE SOUZA BRIGLIA
Chefe do Controle Interno 

Portaria n° 101/2021

Rua Cici Mota, s/n - Centro - Uiramuta - RR 
CNPJ: 01.612.681.0001.01
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