
PROCESSO N.º 46/2022 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de 

CONSULTORIA jurídica de direito público, conforme referidos no Contrato. 

 

2 – EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 
A empresa BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS, sociedade civil de prestação de serviços, 

com sede em Porto Alegre/RS, na Av. Pernambuco, nº 1001, Bairro Navegantes, Tel.: 51-3094-3440, Email.: 

financeiro@borbapauseperin.adv.br,  será a responsável pela prestação dos serviços descritos no item 1. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  
A necessidade de tais serviços em âmbito municipal se justifica pelas inúmeras demandas técnicas que 

se enfrenta diariamente, em especial, questões que revelam elevado nível de especificidade técnica. A 

contratação da referida consultoria especializada, possibilitará aos servidores municipais lotados nos diversos 

setores, departamentos e secretarias da estrutura administrativa municipal, esclarecerem suas dúvidas e 

buscarem auxílio na resolução de problemas cotidianos enfrentados por nosso Município, pautados na cautela e 

prudência que devem balizar a busca permanente do interesse público. 

Ainda, considerando a robusta documentação apresentada, justifica-se a escolha do fornecedor para 

contratação por meio de Processo de Inexigibilidade, com amparo no Art. 25, Inciso II e § 1º c/c Art. 13, Inciso 

III e Art. 26 da L. F. nº 8.666/93. 

 

4 – VALORES E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

4.1. O preço dos serviços de consultoria jurídica é de R$ 3.820,00 (três mil e oitocentos e vinte reais) 

mensais. 

4.2. A CONTRATADA remeterá ao PODER EXECUTIVO, até o dia 30 (trinta) de cada mês, os 

documentos relativos às despesas, para os atos da liquidação. 

4.3. O PODER EXECUTIVO pagará a integralidade dos valores devidos a CONTRATADA, assim 

entendido o valor mensal da consultoria jurídica e eventuais serviços especiais prestados na forma da cláusula 

sexta, no primeiro dia do mês subsequente ao da prestação de serviços. 

4.4. Caso o PODER EXECUTIVO opte pelo pagamento do preço mediante ordem ao BANRISUL 

(Banco do Estado do Rio Grande do Sul) haverá tolerância de prazo, até o 6º (sexto) dia útil do mês seguinte ao 

da prestação dos serviços, sem a incidência dos acréscimos previstos na cláusula 4.6. 

4.5. O valor mensal da prestação dos serviços de consultoria jurídica será reajustado, após um ano de 

vigência deste contrato, pelo índice médio acumulado da variação positiva dos seguintes índices: INPC/IBGE, 

IPCA/IBGE e IGP-M/FGV. Na hipótese de alteração da norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos 

em períodos inferiores a 1 (um) ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

4.6. Ocorrendo atraso, superior a 30 (trinta) dias, no pagamento dos valores devidos, incidirão multa 

de 2% (dois por cento) sobre a parcela devida, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pela variação do IGP-M/FGV, calculada pro rata die a partir do 6º (sexto) dia útil do mês seguinte ao do 

vencimento. 

4.7. No caso de impontualidade no pagamento dos valores ajustados neste contrato, o serviço de 

consultoria previsto na cláusula segunda será prestado exclusivamente por telefone ou por atendimento pessoal, 

mantendo-se por até 90 (noventa) dias. 

4.8. Se após o decurso do prazo previsto na cláusula 4.7. não for regularizado o pagamento das 

parcelas vencidas, haverá suspensão integral da prestação de serviços ou a rescisão contratual, a critério da 

CONTRATADA. 
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4.9. Os valores da mensalidade ainda serão revistos se comprovada, previamente, pela 

CONTRATADA, a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma prevista no art. 65, 

II, “d”, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

5 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS FINANCEIROS: 
A despesa decorrente deste processo correrá à conta da dotação orçamentária PJ 8024, recurso Livre. 

6 – VIGÊNCIA: 

O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de julho de 2022, 

podendo, verificado ser vantajoso para a Administração Pública Municipal, ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

7 – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

7.1. O recebimento e fiscalização dos serviços será pela servidora Sra. Andressa Giovana Hoffmann 

Limana, esta que também será a fiscal do Contrato, assim como na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso 

II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

7.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no Contrato, a 

empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas em lei. 

 

8 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, inc. II e § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 13, inc. III, e 

posteriores alterações.                                                     

 

  Agudo, 27 de junho de 2022. 
 

 

 

                                                                

                                                                                     DANIELA ARGUILAR CAMARGO 
                  Secretária de Administração e Gestão 

                                                                                                                          

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação. 

                           

      Agudo, 27 de junho de 2022.   

 

 

 

                                      

LUÍS HENRIQUE KITTEL 
Prefeito Municipal 


