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Estado de Santa Catarina 

Município de Jacinto Machado 

 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2021 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Objeto: Contratação de prestação de serviços de Assessoria Jurídica de interesse da Administração Pública 

Municipal e de representação judicial em processos, para o exercício de 2022, compreendendo:  

- Serviços de ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, o qual consiste no exame e orientação legal em 

casos concretos, compreendendo as áreas de direito trabalhista, financeiro, previdenciário, administrativo e 

direito contratual, envolvendo a organização administrativa, servidores públicos, licitações, serviço público, 

bens patrimoniais e reforma administrativa. 

- Serviços de CONSULTORIA EM ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, os quais 

compreendem o atendimento em consultas referentes a casos concretos em relação aos servidores municipais 

face às constituições e demais leis aplicáveis, estudo da estrutura organizacional da CONTRATANTE e 

observância das normas e orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 - Serviços de ASSESSORIA JURÍDICA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, os quais consistem em serviços de 

assessoramento jurídico ao poder executivo, extrajudicialmente e judicialmente, acompanhando ações 

ajuizadas, ajuizando as que forem necessárias, mediante procuração com poderes expressos, na condição de 

advogado. 

Contratante: MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO, com sede na Rua Pool Jorge Zacca, no centro do 

município de Jacinto Machado, inscrito no CNPJ sob o nº 82.960.758/0001-36, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. João Batista Mezzari, portador do CPF nº 855.468.109-63.  

Contratado: EDUARDO ROVARIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sito na Avenida 

Municipal, 660 – São Cristóvão, no município de Turvo/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 27.209.157/0001-88, 

neste ato representada por seu Titular, Sr. EDUARDO ROVARIS, portador do CPF nº 621.038.149-91, 

inscrito na OAB/SC sob o n°19.395. 

Valor: O valor mensal é de R$ 5.315,00 (cinco mil, trezentos e quinze reais), resultante num valor total do 

contrato de R$ 63.780,00 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais).  

Fundamento Legal: Artigo 25, II, da Lei n.º 8.666/93, c/c art. 3º-A da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 

alterado pela Lei nº 14.039, de 17/08/2020. 

Justificativas:  

Conforme acima fundamentado, mais precisamente, de conformidade com o art. 3º-A da Lei 8.906, de 4 de 

julho de 1994, alterado pela Lei nº 14.039, de 17/08/2020, os serviços profissionais jurídicos são, por sua 

natureza, considerados técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização. 

Considera-se notória especialização, conforme preconiza o § 1º do artigo 25, da Lei n.º 8.666/93, bem como, o 

§ Único do art. 3º-A da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, alterado pela Lei nº 14.039, de 17/08/2020, “o 

profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 

desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.” 

A empresa contratada, através de seu titular, apresenta formação acadêmica de Direito/Advogado, com curso 

da Escola Superior da Magistratura e Pós Graduação Latu Sens,  bem como, vasta experiência correlata ao 

objeto da contratação. Apresentou ainda vários Atestados de Capacidade Técnica, emitidos pelas Prefeituras 

de: Turvo, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Sombrio, corroborando com a experiência e capacidade 

demonstrada. 

É de se considerar ainda que o valor contratado está compatível com o preço de mercado, inclusive, com os 

valores pagos em exercícios anteriores pelo Município para os mesmos serviços. 

Pelo exposto, concluímos que ficou demonstrado a admissibilidade jurídica da contratação direta, por 

inexigibilidade de licitação, considerando a fundamentação legal, a singularidade dos serviços, a demonstração 

da notória especialização e o Parecer Jurídico anexo. Dessa forma, parece-nos de todo evidente e defensável, 

considerando os princípios da razoabilidade, economicidade e supremacia do interesse público, a contratação 

da prestação dos serviços, através do procedimento de inexigibilidade, com base no Artigo 25, II, da Lei n.º 

8.666/93, c/c art. 3º-A da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, alterado pela Lei nº 14.039, de 17/08/2020. 

Jacinto Machado, 29 de dezembro de 2021. 

ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN  

Secretária de Administração, Planejamento e Finanças  
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