
ATA IL 05/2016 
 

Aos quatoze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis 

reuniu-se a Comissão de Licitações juntamente com a Assessoria Jurídica, com os 

autos da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL 01/2011, tendo por objeto a 

contratação de técnicos profissionais especializados de CONSULTORIA, nas áreas 

jurídica, orçamentária, contábil, organização administrativa de pessoal, legislativa 

e realização de cursos/treinamentos a serem prestados ao poder Executivo 

Municipal de Quinze de Novembro, RS. 

Estão presentes os requisitos que possibilitam a inexigibilidade de 

licitação, pelas seguintes razões de fato e de direito: 

1) O expediente contém proposta de prestação de serviços apresentada 

pela DPM - Delegações de Prefeituras Municipais Ltda., 

estabelecida na cidade de Porto Alegre, RS, abrangendo consultoria 

nas áreas jurídica, orçamentária, contábil, organização 

administrativa de pessoal, legislativa e realização de 

cursos/treinamentos para servidores; 

2) A proposta vem acompanhada da documentação exigida em lei, tal 

como contrato social original e alterações, documentos 

comprobatórios de inexistência de débitos para com a Fazenda 

Pública, Previdência Social e Fundo de Garantia. 

3) Está também instruída com o currículo dos técnicos que formam a 

equipe de trabalho da proponente; 

4) Pelos serviços que a Delegações de Prefeituras Municipais Ltda. 

vem prestando para a maioria dos Municípios Gaúchos, dezenas de 

Câmaras e a muitas autarquias municipais, comprovadamente 

técnicos, a teor do art. 13 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

5) Pela qualificação profissional de seus técnicos e a larga experiência 

no trato dos assuntos de interesse da administração pública 

municipal; 

6) Pela forma de prestação, abrangendo quase todos os campos de 

assessoria, pela estrutura administrativa que possui e facilidade de 

comunicação que permite ante o expressivo número de linhas 

telefônicas, acesso e consultas pela Internet, dita empresa 

caracteriza-se, em nosso entendimento, como de notória 

especialização em assessoria municipal, singular e única na forma 

como se propõe a prestar os serviços; 



7) A necessidade de tais serviços em âmbito municipal se justifica 

pelas inúmeras demandas técnicas que diariamente se enfrenta, em 

especial, questões que revelam elevado nível de especificidade 

técnica, o que na maior parte das vezes é algo desconhecido de 

grande parte dos nossos servidores municipais encarregados de 

resolver tais demandas. A contratação da referida consultoria 

especializada, possibilitará aos servidores municipais lotados nos 

diversos setores e departamentos de nossa 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. 

8) Levando em conta inclusive, o fato de a referida empresa ter o 

reconhecimento de sua notória especialização, através da 4ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

no Processo nº 694160367, acolhido pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº 7601-02.00/97-5; 

9) Essa contratação permite concluir pela incidência da hipótese de 

inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

Opina por fim, a Comissão Permanente de Licitações, com a 

concordância da Assessoria Jurídica, pela contratação da DPM - Delegações de 

Prefeituras Municipais Ltda. por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, devendo 

efetuar a título de contraprestação aos serviços, os valores propostos pela mesma: 

R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) mensais. 

 

Encerram-se aqui os trabalhos da Comissão Permanente de 

Licitações e Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, 

RS, com referência ao processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL 

05/2016. 
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