
PROCESSO  N.º  09/2015 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

1 – OBJETO: Contratação da empresa GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.170.964/0001-40, inscrita na OAB sob nº 442, estabelecida na Rua 

Washington Luis, nº 500, 7º andar, Conjunto 701, Centro, Município de PORTO ALEGRE/RS, para 

prestar serviços técnicos profissionais especializados de ASSESSORIA JURÍDICA, para  defesa do 

Município de Agudo/RS, com objetivo de ajuizar ação visando à exclusão do Município nos Cadastros 

Federais e Estaduais  (CADIN-CAUC-SIAFI, entre outros...), que inviabilizam o repasse de verbas. 

 

2 – JUSTIFICATIVA:  

Empresa de notória especialização, conforme documentos comprobatórios em anexo e o critério 

da confiança no responsável técnico. 

 

3 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 - Pelos serviços prestados, será pago o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

distribuídos da seguinte forma: 

3.1.1 – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no ato da distribuição do feito; 

3.1.2 – R$  5.000,00 (cinco mil reais), quando da publicação da decisão, deferindo o pedido de 

liminar; 

3.1.3 – R$ 10.000,00 (dez mil reais), após a decisão de mérito com trânsito em julgado. 

3.2 – Os serviços serão pagos mediante a apresentação da respectiva  Nota Fiscal de prestação 

de Serviços;   

3.3 - Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso 

o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 

4 – DO REAJUSTE: 

Os valores fixados no item 3 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme 

parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 
 

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações; 

 

6 – DA VIGÊNCIA: 

O prazo para a consecução dos serviços será o mesmo verificado na tramitação das demandas 

judiciais. 

 

7 – DOS RECURSOS: 

         A despesa decorrente do presente processo correrá por conta da dotação orçamentária PJ 2018 – 

Rec 001. 

 

8 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, II e § 1º, C/C Art. 13, V, da Lei Federal 8.666/93, de 

21 de junho de 1993 e posteriores alterações.- 

 

 

                                                        

            Agudo, 25 de agosto de 2015.- 

              

 

 

                              ENICE TERESINHA MISSAU 

                                              Oficial de Gabinete.- 



 

 

 

 

 

 

Processo nº  09/2015– fl 2 
 

D E S P A C H O 

 

Face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, 

diante da comprovação apresentada nos autos, a empresa GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S, possui amplo conhecimento técnico para prestar os serviços de assessoramento e orientação. 

Em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, a licitação, com fundamento no art. 25, 

inciso II, combinado com o art. 13, inciso V, da Lei de Licitações. Autorizo a contratação e Ratifico o 

presente Processo de Inexigibilidade, observadas as demais cautelas legais. Publique-se súmula deste 

despacho (Lei n° 8.666/93, art. 26). 

 

Agudo, 25 de agosto de 2015. 

 

    

 

                              VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                                 Prefeito Municipal.- 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                        

                      

 


