
 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Jurídica 

 
Solicito seja analisada a possibilidade legal de firmatura de contrato 

com a empresa MASPER CONSULTORIA LTDA – ME, para prestação de serviços, 
mediante inexigibilidade de licitação, nos termos do disposto no art. 25, inc II, da Lei 
nº 8.666/93. 
 
  Os serviços a serem prestados consistem em:  
 
  I – Assessoria tributária para formação do índice de participação do 
Município no ICMS,  acompanhamento, palestras, instruções, instalação de 
programas, transmissão de dados e elaboração de recursos sobre o Censo do ICMS, 
elaboração e sugestões destinadas ao aumento da arrecadação, mediante elaboração 
de projetos e programas específicos, assessoria e acompanhamento da dívida ativa, 
IPTU, ISSQN, ITBI, SITAGRO e PIT, visando à incrementação da arrecadação própria 
e acompanhamento dos programas de incentivo aos consumidores para exigência da 
emissão de  notas fiscais.  
 Valor mensal da Proposta R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
   
  II – Serviços de consultoria e execução de engenharia civil  e 
topografia, compreendendo os serviços a seguir relacionados: 
  - Exame e análise de construções civis, regulamentadas pelas normas 
da Municipalidade na emissão de competente parecer, aprovando-os ou não; 
  - Realização de vistorias periódicas, se necessárias, em construções, à 
fim de verificar as mesmas foram executadas em obediência às normas do Município 
e de acordo com os projetos aprovados, para concessão do HABITE-SE; 
  - Elaboração de projetos de engenharia, se for necessário, seus 
cronogramas, orçamentos e cálculos sobre projetos e demais elementos de recursos 
financeiros junto aos órgãos dos governos estadual e federal; 
  - Emissão de responsabilidade técnica pelas obras de engenharia civil 
que estiverem sendo desenvolvidas pelo Município; 
  - Confecção de projetos e dimensionamentos na área de obras de 
engenharia civil, bem como o acompanhamento e fiscalização das obras em 
execução; 
  - Análise e aprovação de projetos de terceiros encaminhados a 
Administração, avaliações de bens móveis e imóveis, execução de croquis de 
regularização de imóveis; 
  - Acompanhamento de obras e pavimentação, terraplanagem, sistema 
de drenagem pluvial de via, dimensionamentos de sistema de esgoto cloacal e 
abertura de novas vias públicas; 



  - Emissão de pareceres, sugestões técnicas, relatórios pertinentes,  
e execução de outras atividades atinentes à área de engenharia civil. 
  Valor mensal da Proposta R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).  
 

III - Serviços de consultoria e execução de arquitetura e urbanismo 
compreendendo os serviços a seguir relacionados: 

- Projetos urbanísticos e obras de caráter artístico; 
  - Projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetônica; 
  - Elaborar projetos de prédios e edifícios públicos; 
  - Análise e aprovação de projetos de terceiros encaminhados a 
administração; 
  - Realizar perícias e fazer arbitramentos; 
  - Planejar ou orientar a construção e reparos de monumentos públicos; 
projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção de obras de 
arquitetura paisagística; 
  - Examinar projetos e proceder à vistoria de construções; 
  - Emissão de RRT; 
  - Realizar avaliações de bens móveis e imóveis, proceder análise para 
aprovação e liberação de alvarás para edificações no município, emitir certidões de 
habite-se, demolições, atualização, desmembramentos e unificações de imóveis e 
demais certidões necessárias; 
  - Emissão de pareceres, sugestões técnicas, relatórios pertinentes, e 
execução de outras atividades atinentes à  área técnica; 
  - Realização de perícia técnica, laudos e outros documentos 
relacionados à segurança do trabalho; 
  - Realização de desenho técnico relacionado à arquitetura, topografia e 
engenharia civil 
  - Emitir parecer sobre questões da sua especialidade e executar tarefas 

afins.  

  Valor mensal da Proposta R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).  

  IV – Serviços de assessoria em projetos, compreendendo: 
  - Elaboração, encaminhamento e acompanhamento de projetos no 
SICONV, visando à captação de recursos federais e estaduais, junto aos Ministérios e 
Secretarias; 
  - Elaboração, desenvolvimento e gerenciamento de projetos nas áreas 
de Educação, Saúde, Assistência Social,  Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, 
Turismo, Desenvolvimento Social, Cultura, Meio Ambiente, Esportes, Agricultura 
dentre outras;  



  - Elaboração, viabilização e operacionalização de projetos junto aos 
Ministério, Secretarias e demais órgãos para liberação de recursos e 
acompanhamento das respectivas Prestações de Contas.  
  Valor mensal da Proposta R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
 
  Valor total mensal R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 
 
  A empresa MASPER CONSULTORIA LTDA – ME, presta serviços de 
consultoria e assessoria em diversas áreas, dentre as quais incluem-se a tributária, 
de projetos de desenvolvimento econômico, de engenharia e de arquitetura. A 
empresa atende diversos Municípios no Rio Grande do Sul, dentre eles Quatro 
Irmãos, Nonoai, Àgua Santa, Sarandi, Taquara, Rosário do Sul, São Jerônimo, Santa 
Margarida do Sul, São Domingos, São Marcos, Três Cachoeiras, Pinhal grande, Cerro 
Grande do Sul. 
 

O prazo de vigência será de até 60 (sessenta) dias, enquanto não 
concluído o respectivo processo licitatório. 

 
Estação, 05 de janeiro de 2017. 

 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Setor de Licitações 
Objeto: Solicitação de Manifestação 

 
 

Solicito manifestação da Comissão de Licitações acerca da contratação 
da empresa MASPER CONSULTORIA LTDA – ME, para prestação de serviços, 
mediante inexigibilidade de licitação, nos termos do disposto no art. 25, inc. II, da 
Lei nº 8.666/93, para prestação dos serviços abaixo elencados:  

 
  I – Assessoria tributária para formação do índice de participação do 
Município no ICMS,  acompanhamento, palestras, instruções, instalação de 
programas, transmissão de dados e elaboração de recursos sobre o Censo do ICMS, 
elaboração e sugestões destinadas ao aumento da arrecadação, mediante elaboração 
de projetos e programas específicos, assessoria e acompanhamento da dívida ativa, 
IPTU, ISSQN, ITBI, SITAGRO e PIT, visando à incrementação da arrecadação própria 
e acompanhamento dos programas de incentivo aos consumidores para exigência da 
emissão de  notas fiscais.  Valor da Proposta R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
   
  II – Serviços de consultoria e execução de engenharia civil  e 
topografia, compreendendo os serviços a seguir relacionados: 
  - Exame e análise de construções civis, regulamentadas pelas normas 
da Municipalidade na emissão de competente parecer, aprovando-os ou não; 
  - Realização de vistorias periódicas, se necessárias, em construções, à 
fim de verificar as mesmas foram executadas em obediência às normas do Município 
e de acordo com os projetos aprovados, para concessão do HABITE-SE; 
  - Elaboração de projetos de engenharia, se for necessário, seus 
cronogramas, orçamentos e cálculos sobre projetos e demais elementos de recursos 
financeiros junto aos órgãos dos governos estadual e federal; 
  - Emissão de responsabilidade técnica pelas obras de engenharia civil 
que estiverem sendo desenvolvidas pelo Município; 
  - Confecção de projetos e dimensionamentos na área de obras de 
engenharia civil, bem como o acompanhamento e fiscalização das obras em 
execução; 
  - Análise e aprovação de projetos de terceiros encaminhados a 
Administração, avaliações de bens móveis e imóveis, execução de croquis de 
regularização de imóveis; 
  - Acompanhamento de obras e pavimentação, terraplanagem, sistema 
de drenagem pluvial de via, dimensionamentos de sistema de esgoto cloacal e 
abertura de novas vias públicas; 
  - Emissão de pareceres, sugestões técnicas, relatórios pertinentes,  



e execução de outras atividades atinentes à área de engenharia civil. 
  Valor da Proposta R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).  
 

III - Serviços de consultoria e execução de arquitetura e urbanismo 
compreendendo os serviços a seguir relacionados: 

- Projetos urbanísticos e obras de caráter artístico; 
  - Projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetônica; 
  - Elaborar projetos de prédios e edifícios públicos; 
  - Análise e aprovação de projetos de terceiros encaminhados a 
administração; 
  - Realizar perícias e fazer arbitramentos; 
  - Planejar ou orientar a construção e reparos de monumentos públicos; 
projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção de obras de 
arquitetura paisagística; 
  - Examinar projetos e proceder à vistoria de construções; 
  - Emissão de RRT; 
  - Realizar avaliações de bens móveis e imóveis, proceder análise para 
aprovação e liberação de alvarás para edificações no município, emitir certidões de 
habite-se, demolições, atualização, desmembramentos e unificações de imóveis e 
demais certidões necessárias; 
  - Emissão de pareceres, sugestões técnicas, relatórios pertinentes, e 
execução de outras atividades atinentes à  área técnica; 
  - Realização de perícia técnica, laudos e outros documentos 
relacionados à segurança do trabalho; 
  - Realização de desenho técnico relacionado à arquitetura, topografia e 
engenharia civil 
  - Emitir parecer sobre questões da sua especialidade e executar tarefas 

afins.  

  Valor mensal da Proposta R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).  

   

  IV – Serviços de assessoria em projetos, compreendendo: 
  - Elaboração, encaminhamento e acompanhamento de projetos no 
SICONV, visando à captação de recursos federais e estaduais, junto aos Ministérios e 
Secretarias; 
  - Elaboração, desenvolvimento e gerenciamento de projetos nas áreas 
de Educação, Saúde, Assistência Social,  Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, 
Turismo, Desenvolvimento Social, Cultura, Meio Ambiente, Esportes, Agricultura 
dentre outras;  



  - Elaboração, viabilização e operacionalização de projetos junto aos 
Ministério, Secretarias e demais órgãos para liberação de recursos e 
acompanhamento das respectivas Prestações de Contas.  
  Valor da Proposta R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
 
  Valor total mensal R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
 
  A empresa MASPER CONSULTORIA LTDA – ME, presta serviços de 
consultoria e assessoria em diversas áreas, dentre as quais incluem-se a tributária, 
de projetos de desenvolvimento econômico e de engenharia. A empresa atende 
diversos Municípios no Rio Grande do Sul, dentre eles Quatro Irmãos, Nonoai, Àgua 
Santa, Sarandi, Taquara, Rosário do Sul, São Jerônimo, Santa Margarida do Sul, São 
Domingos, São Marcos, Três Cachoeiras, Pinhal grande, Cerro Grande do Sul. 
 

O prazo de vigência será de até 60 (sessenta) dias, enquanto não 
concluído o respectivo processo licitatório. 

 
 

Estação, 05 de janeiro de 2017. 
 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Secretaria de Finanças – Setor Contábil 

 
 
 
   Solicito verificar na Lei Orçamentária a existência de 
Projeto/atividade e dos recursos necessários à contratação de prestação de serviços 
de assessoria tributária no valor de R$ 5.000,00, consultoria e execução de 
engenharia no valor de R$ 4.500,00, serviços de consultoria e execução de 
arquitetura no valor de R$ 4.500,00 e assessoria em projetos no valor de R$ 
2.500,00, mensais. 
 

Estação, 05 de janeiro de 2017. 
 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DA FAZENDA 
 
 

Verificamos na Lei de Meios a existência de recursos alocados nas seguintes 
Dotações Orçamentárias: 
 

03 – Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 

03.01.04.122.0003.2011 – Manutenção da Sec de Administração Desenv Econômico 

03.01.04.122.0003.2011.3.3.90.39.69 (1814 )– Serviços Técnicos profissionais ...... 

77.446,80  Recurso: 1 Livre 

 

04 – Secretaria da Fazenda e Planejamento 

04.01.04.122.0005.2023 – Manutenção da Sec da Fazenda e Planejamento 

04.01.04.122.0005.2023.3.3.90.39.69 (1003 )– Serviços Técnicos profissionais ...... 

174.900,10  Recurso: 1 Livre 

 
 

Estação, 06 de janeiro de 2017. 
 
 

Paulo Henrique Wasmuth 

Contador CRC RS 69.174/0-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Objeto: Parecer Jurídico 

Assunto: Inexigibilidade de Licitação para contratação de prestação de serviços de 

assessoria e consultoria – Processo nº 01/2017 

Solicitante: Gabinete do Prefeito 

 

Vem a esta Procuradoria Jurídica para análise e parecer a questão referente à 

possibilidade legal de contratação da  empresa MASPER CONSULTORIA LTDA – ME, para 

prestação de serviços de assessoria tributária no valor de R$ 5.000,00, consultoria e 

execução de engenharia no valor de R$ 4.500,00, consultoria e execução de arquitetura no 

valor de R$ 4.500,00 e assessoria em projetos no valor de R$ 2.500,00, mensais, mediante 

inexigibilidade de licitação, nos termos do disposto no art. 25, inc. II, da Lei nº 8.666/93.

 O prazo de vigência será de até 60 (sessenta) dias, enquanto não concluído  processo 

licitatório. 

 

Relatada a parte fática passa-se à análise da legalidade da contratação.  

 

 A Administração Pública tem como regra geral para contratação a observância do 

princípio da obrigatoriedade do prévio processo licitatório (art. 37, inc. XXI, da CF). No 

entanto, a própria Constituição Federal no art. mencionado faz ressalva ao prever que nos 

“casos especificados na legislação” esse princípio poderá ser excepcionado. Assim é que o 

legislador federal, a quem competiu tratar de regras gerais sobre licitação, ao regulamentar 

essa norma constitucional na Lei Federal nº 8.666/90, elencou hipóteses que afastam a 

obrigatoriedade de licitação, abarcando-as em dois institutos, quais sejam, a dispensa e a 

inexigibilidade de licitação. 

 

 A diferença entre ambas reside no fato de que na dispensa é possível a competição, 

ou seja, a feitura de propostas pelos interessados, facultado ao administrador, em hipóteses 



taxativas elencadas pelos arts. 17 e 24 da Lei 8.666/93, que discricionariamente deixe de 

realizar o processo licitatório, ao passo que na inexigibilidade não há possibilidade de 

competição porque só há um objeto ou uma pessoa apta a atender as necessidades da 

administração (art. 25 da mesma lei).  

 

Verifica-se  que a proposta de contrato de prestação de serviços é ampla, 

abrangendo áreas de assistência especializada. Vem acompanhada da documentação exigida 

em lei, tal como contrato social e documentos comprobatórios de inexistência de débitos 

para com a Fazenda Pública, Previdência Social, Fundo de Garantia e Trabalhistas, bem como 

documentos comprobatórios da qualificação técnica dos profissionais.  

 

A empresa vem prestando serviços comprovadamente técnicos para  diversos 

Municípios no Rio Grande do Sul, dentre eles Quatro Irmãos, Nonoai, Àgua Santa, Sarandi, 

Taquara, Rosário do Sul, São Jerônimo, Santa Margarida do Sul, São Domingos, São Marcos, 

Três Cachoeiras, Pinhal Grande, Cerro Grande do Sul. Conta com larga experiência no trato 

de assuntos de interesse da administração pública municipal, abrangendo vários campos de 

assessoria e consultoria. 

  

 Considerando, então, que a empresa detém notória especialização em assessoria 

municipal, a forma legal para viabilizar tal prestação de serviço é a contratação via 

inexigibilidade de licitação, conforme dispõe o inciso II, do artigo 25 da Lei 8.666/93, in 

verbis: 

 

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

[...] 



II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;" 

 

 Assim, a hipótese fática em análise encontra guarida na Lei de Licitações, sendo 

possível a contratação da prestação dos serviços em questão pelo Município, de forma 

direta, enquanto não concluído processo licitatório para tal objeto. 

 

 Diante disso, a procuradoria Municipal opina pela inexistência de óbice legal para 

contratação dos referidos serviços, por meio de inexigibilidade de licitação, forte no artigo 

25, inciso II, da Lei 8.666/93. 

 

Contudo, à consideração superior do Prefeito Municipal. 

 

Estação, 06 de janeiro de 2017. 

 

 

Flávia T. Klein Santolin 

Procuradora Geral do Município 

OAB/RS 28.125 

 

 

   

    
 

   

 

 
 

 
 



 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO  

Nº 01/2017 
 
 

   O Prefeito Municipal de Estação - RS, no uso das atribuições  que 
lhe confere a legislação municipal, e  com amparo no  disposto no art. 25, ic, II,  da 
Lei nº 8.666/93, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica e na 
manifestação da Comissão Municipal de Licitações, resolve: 
 
   HOMOLOGAR,  a seguinte: 

 
a)   Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017: Contratante: 

Município de Estação; Contratada: MASPER CONSULTORIA 
LTDA – ME; Objeto: Prestação de serviços de assessoria e 
consultoria tributária, de engenharia e projetos; Valor 
mensal: R$ 16.500,00; Base Legal: Art. 25, inc. II, da Lei nº 
8.666/93; Prazo: até 60 dias; Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 01/2017. HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO. 
Prefeito Municipal. 

 
b) Autorizar o empenho das despesas resultantes à conta 

da seguinte dotação orçamentária:  
 

-03 – Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 

03.01.04.122.0003.2011 – Manutenção da Sec de Administração Desenv Econômico 

03.01.04.122.0003.2011.3.3.90.39.69 (1814 )– Serviços Técnicos profissionais ...... 

77.446,80  Recurso: 1 Livre 

 

04 – Secretaria da Fazenda e Planejamento 

04.01.04.122.0005.2023 – Manutenção da Sec da Fazenda e Planejamento 

04.01.04.122.0005.2023.3.3.90.39.69 (1003 )– Serviços Técnicos profissionais ...... 

174.900,10  Recurso: 1 Livre 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 06 de janeiro de 2017.  
 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 

 

Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017: Contratante: Município de Estação; 
Contratada: MASPER CONSULTORIA LTDA – ME; Objeto: Prestação de serviços de 
assessoria e consultoria tributária, de engenharia e projetos; Valor mensal: R$ 
16.500,00; Base Legal: Art. 25, inc. II, da Lei nº 8.666/93; Prazo: até 60 dias; data 
da homologação: 06.01.2017. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017. 
HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO. Prefeito Municipal. 
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