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Trata-se de procedimento instaurado visando a contratagao de

sociedade de advogados para a prestagao de servigos tecnicos profissionais especializados

relativos ao patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

Consta nos autos o parecer jurfdico e manifestagao favoravel do

controle inferno e comissao de licitagao acerca da possibilidade de referida contratagao.

Diante disso, determinei fosse contactado o escritorio MENEZES PINTO
- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ sob o n°
36.445.604/0001-99, com sede na Av. Pedro Luduvico, s/n°, Qd.ll, Lt.02, Sala 01, Centro,

Peixe/TO, CEP: 77.460-000.

A pretensa contratada apresentou proposta de pregos,

acompanhada de equipe tecnica composta por advogado com notoria especializagao na

area publica conforme se extrai do curriculo e titulos acostados.

Alem disso, a interessada apresentou ainda varios atestados de

capacidade tecnica do profissional, os quais dao conta que ja exerceu assessoria municipal

para vdrios municipios' e camaras municipals, fato que o habilita tecnicamente, restando

comprovado a notoria especializagao em Direito.

Portanto, fica evidente a capacitagao do Advogado, pois detem

notoria especializagao no assunto, fato que o habilita a ser contratado, alem de ser da

confianga do subscritor.

No que tange ao prego, a proposta esta de acordo com o valor

fixado na tabela de honorarios da OAB/TO. de modo que os servigos advocaticios nao

podem ter conconrencia no mercado por serem tabelados pela entidade de classe

respectiva. Assim, considerando que o valor da proposta obedece a tabela de honorarios

nao ha que se questionar o prego.
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E mais, a contratagao de escritorio de advocacia especializado e
mais benefico ao Municfpio, pois o escritorio dara todo o suporte necessario sem mais
despesas ao ente publico, conforme atestado pelo Controle Interno.

Ao contrario disso. a instituicao de orocuradoria municipal aera muito
mais aastos aue a contratacao de um escritorio de advocacia, pois exiae o cargo de
procurador, cuio valor praticamente e o mesmo previsto na tabela da OAB/TO para o
advoaado. sem contar aue a procuradoria municipal exiae uma estrutura ffsica minima de
pessoal para aue possa funcionar. E mais. o procurador estando no municfpio. todas as
vezes aue orecisa viaiar a Palmas no intuito e outras cidades de acompanhar iulaamentos
no TCE-TO. TJTO. TRF1 , STJ, STF etc, ou ate mesmo pgrticipar de audiencia em outra cidade
precisa de um vefculo com motorista da municipalidade. paaamento de diarias etc.

Alem disso, a procuradoria nao exige somente o procurador,
tambem exige o cargo de procurador chefe, somado ao fato que o procurador todos os
anos tern 30 dias de ferias, o que deixaria o Municipio desassistido neste perfodo, fato que
nao ocorre com a contratagao de escritorio de advocacia, alem do 13°.

A contratagao de escritorio de advocacia alem de diminuir os custos
para o Municfpio, pois nao tera cota patronal de INSS, despesas com material de escritorio,
secretaria, diarias, etc., sem contar que no escritorio ha varios profissionais com
conhecimento em diversas areas do direito, fato que reputo muito mais bendfico ao
Municfpio.

Ante o exposto, considerando que a contratagao de advogado esta
fundada na confianga, e considerando que o prego e tabelado, fato que impede a
concorrencia, determino se proceda a contratagao do escritorio MENEZES PINTO -

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurfdica, inscrita no CNPJ sob o n°
36.445.604/0001-99, com sede na Av. Pedro Luduvico, s/n°, Qd.ll, Lt.02, Sala 01, Centro,

Peixe/TO, CEP: 77.460-000.

-sSrŜporta"® "

Sao Valerio/TO, 04 de Janeiro de 2021.
:20r

-tW ’

Fundo Municipal de Saude de Sao Valerio
Tatiane Lopes Barreira

Gestora Municipal


