PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS
CNPJ 18.300.996/0001-16 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. 1º de janeiro, 1.748 – Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000 – Telefax: (37)3288-3000/ 3288-3003

JUSTIFICATIVA

Processo:
Inexigibilidade nº 006/2015
Contratada: LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
A Comissão Permanente de Licitação analisando proposta para realização de serviços
técnicos especializados de Consultoria Jurídica em matéria de Direito Constitucional
Municipal, apresentada pela Dra. Luciana Diniz Nepomuceno:

Considerando os anos de experiência do profissional em matérias relacionadas aos
serviços aludidos;

Considerando que o profissional é advogado regularmente inscrito na OAB/MG, desde
21 de agosto de 1998, sob o nº 70.132, com vasta experiência e atuação profissional;

Considerando análise pormenorizada do currículo anexado com atestados e
documentação comprobatória de sua notória especialização para a prestação dos
serviços propostos;

Considerando o Parecer Jurídico reconhecendo a legalidade e regularidade da
contratação, nos moldes ora sustentados;

Conclui pela inexigibilidade. O processo é celebrado com a cláusula de Inexigibilidade
de Licitação, nos termos do artigo 25 inciso II, parágrafo 1o c/c artigo 13 inciso III,
todos da Lei8.666/93, por se tratar da contratação de profissional indicado para
prestação de serviço Técnico Especializado de Consultoria Jurídica em matéria de
Direito Público Municipal, especialmente:
a)

Análise da constitucionalidade de atos normativos elaborados pela Prefeitura

Municipal de Araújos (Projetos de Leis, Resoluções, Portarias etc.);
b)

Elaboração de minutas de projetos de lei ordinária, lei complementar,

resoluções, decretos legislativos, emendas às leis orgânicas etc.
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c)

Análise e pareceres jurídicos sobre projetos em tramitação na Casa; assessoria na

aprovação do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual,
analisando as eventuais inconstitucionalidades e irregularidades técnicas e sugerindo
alterações;
d)

Consultas acerca da regularidade ou procedimentos regimentais a serem

adotados na Prefeitura Municipal de Araújos;
Comissão de Licitação, em 10 de fevereiro de 2017.
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