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ESIAI'O DO DURÁNH,iO
a'ÁNÁRÁ MUNIUPÁI trE sÀo BE f.liÀ RDo

aNP.l: 07-629 5)tt/000 I -07
Ruu (i'ncao N^M n'2t5.('.,trô. ('EP: 65 550100

São lre a4Jo/lu

r(el: Processo n". 005/2020
Rcquercútc los Áutos. Câmara Municipal de Sâo Bemardo
Interestado: CPL

Assunto: Contrataçào Direta. Dispensa em razão do
Valor. Conlrataçào De Pcssoa Jurídica Espccializada
Para Prestação De Serviços De Digitalização De
Documentos do cxercicio 2020 pertencentes à
( àmara Municipal Je Sào Bemardo.

PARf,CER JURÍDICO N". OO5/2020

l>aru nelhor L(Dtprccn\ào (lídúti(u, astc purec.ct tlivitle_se an Relutório, Ánuli.ye du
Denqndu, Dh-po.titiro e Enco»trnhtncnkt_

Por conseguinte cstcs autos foÍam enviados
emitido parecer.

paÍa esta Asscssoria Juridica para que fosse

@w

RELATóRro

O Processo Administrativo desencadeado pelo memorando datado de 06 de janeiro de
2018, 

-versa 
sobre o pedido, da Câmara MunicipãI, paÍa Contratação De pessoa Jurídica

E-specializada Psra Prestâção De Serviços oe bigiiatizaçlo O" óá"uÃ"rto, do exercício
2020 pertencetrtes à Câmârâ Municipâl de São Bernardo.

Insfuindo o processo, fomm câneados os seguintes documcntos:

l) OÍicio de Solicitàçãoi
2) projero Básicor
3) Despâcho de Autorização de eDcaminhamenlo do plcito pelo prcsideÍttc;
4) Estimariva dc Custos. de rrês cmpresâs, 

" a".r,""rirça" jUai", e fiscal da que
âprcsentou o menor valori

5) DotaÇâo Orçamentáriai
6) Parc.cr dâ CPL.

- Foi estirnado para esta contrataçào o valor de em RS 7.500,00 (sete mil e qüinhentos
reais).

Ern sua justiticativa técnica, a Secretária da Cámara Munrcipal faz -se necessária, üstoque são itens de usos rotineiros e indispensáveis á consecuçào áu. rtiriã"a". da CâmaraMunicipal de Sào Bernardo.

E o brcve relato. Pâssamos a opinaÍ.

Página 1de 8



01

*-

@AET

ESTÁI'I' I'O N'Á I.4N ILíO
CAN'ÁRÁ MUNI CIP,II- DE S,iO BERNAR»O

( l\PJ: 0?-6)9 52U)041-A7
Rtü ( onego )ietÍot k'2l5-(entn. CEP: ó5-550-000

5ào Acmoúo/M4

A)i.!LIs E tr.t I,EM.4NLA

l. Defioiçiro de Licitâcrio

A licitação nada mais é do que um procedimento administrativo que visa à aquisiçào ou

alienação de bens ou contÍatação de serviços. voltâdo pârâ â celebração de um contato
administrativo, que se destina a seleciolar a proposta mais vantajosa para a Administ.açào
Pública, entre aquelas apresentadas pelos licitantcs. Destaque-sc, que dependendo da situação, a
proposta mais vantajosa pode não ser, necessariamcnte, a que aprcs!'nla o menor pteço. Assim, o
objetivo do procedimento em tela tamÉm é buscar qualidade no objeto da licitação. assim como
o beneficio cconômico. Parâ Hely Lopes Mcirellesl, licitaçào nada mais é do que:

[...] o procsdimenlo adnriüislrativo mediantc o quala Adminislrâçào Públicâ scLcciooa a

proposta majs vantajosâ plun o conlrato dc scu interess€. Como procedimenlo.
dcsenvolvc-sc âtravés d. u,na sucessão oÍdcnada de âlos vinculnnles para â

Adminislração e para os licitantes. o que propiciâ iguâl opoíunidade â todos os

intcrcssôdos e atua como làbr de eficiênciâ e moralidadc nos negócios adminislrativos.

Temô bastante controvcrso é a natureza juridica da licitação, para paÍte dâ doutÍina, tata-se
apenas de um procedimento administrativo, para outros. a licitaçâo é um processo

administrativo. Sendo o processo uma espécie do gênero procedimento, a própria Lei de

Licitações (n'8.666/1993), no caput do seu aí. 38. faz a distinçào e esclarece que a licitação,
que é formada por um conjunto de etapas, tem sim natüeza de processo administrativo. Sobre a

matéria, Odctc Medauaf sc rnanitêsta ahrmando quc:

[...] â liciiaçÀo é um proccsso administrativo porquc, além da sucessào de atos c tàs€s.

há sujcitos di\crsos. os licilantcs. inteÍessados no processo, que dêle pârlicipam, pcrante

a Adminislrâção. todos. inclusive esta, l€ndo dirsibs. deveres, ónus, sujeiçôes.

A lei que define as normas gerais paÍa licitaçôes e contralos na Administraçào Pública é a

Lei n" 8.666/1993. A CaÍa Magna, em seu aí. 22, inciso XXVII, determina que a comPetência

para legislar sobre licitâção e contmtos é privâtiva da União, mas Estados e Municipios podem

legislar sobre normas especiÍicâs que envolvam a matéria. Sobre o assünto, â ProÍ'cssora Odete

Medauarr ensina que:

[...] a competôtrcia da UniÀo para fixar normas gcrais dc licitâçào e conlrâto Possibilitâ
quc Estrdos, Municipios e Dislrito F€deral lcgislcm sobre oonnas €sPccific.rs. para *us
rcspectivos âmbitos de âlurlçro. O problcma está na sepâÍâção prccisâ entrc normàs

gerais § rormas espccjlieas. Ile rcgrt, Estâdos c MuÍicipios ou edihm leis sem

dispositivos quc contrariem â lei da Uniâo, otl oào cdilâm lei espccifica e pautân suas

licilaçõcs por aque,a.

' Dircito adminisrÉlilo bÍ6i1eire.28. cd.4tua1. Eúco AzeveJo el al. Sào Paulo: Mrlheúot. 2003. P.2ó4.
I Direito adminislrativo modemo,8. §d. SàoPaulo: Rcvisla dos Tnbunais,2004. P.214 &
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De acordo com o art. 3n da Lei n" 8.666/1993, o procedimenlo licitatório é noíeado por
uma série de pÍincipios que devcm, obrigatoriamente, ser observados, sendo eles: isonomia,

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade. probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo das propostas. A doutrina traz

ainda outros princípios que devem conduzir a licitação, entre eles, destacamos o do sigilo das

propostas e o da adjudicaçào compulsória.

2. Contrâtacâo Diretâ

A regm geral quc prevalece para a Administraçào Pública no Brasil é a obrigatoricdade da

realização de procedimento licitatóÍio nas contratações que envolvam obras, serviços. compras e

alienações. Esia é a oorma contida no aÍt. 37, inciso XXl, da Constituição Federâl'

No entanto. em determinados casos, é admissivel (desde que haja exprcssa previsão legâl)

a contmtação direta. Assim, a licitação pode ser dispensável; em outns situações, é possivel nào

haver como exigi-la e há ainda hipóteses em que é proibida â sua realização'

0 rcnomado Diógenes Casparinia, ao tratar da obrigatoriedade da licitaçâo, afirma que:

A pnxura áa melhor proposD pam ccrto neSocio é procedimcnto ulilizâdo por roda§ as

pessoas. Essa busca ó, para umâs' fâcultativr. € para outÍâs' obrigâloÍia Para âs pesso'ls

parr;cularcs t lacultariva. Para. poÍ cx€mplo, as públicâs (Uniáo' Estâdo-M€mbro'

bistrilo F€dcral' Munterpto. iutaryu'a) e §uvcmarn(nrâri (cmprcso Públic' socicdâdc

de economiâ mista. lrnlaçào)' é. quàr s'mfre. obngâlori'! Jà que essas Õnridâdcs

aiSumas vczcs estào ilispensdd dc licilar c cm oulÍas tanlâs â licilaçâo é paE clas

inixigivel ou mcsmo vedadâ- A seleção da melhor proPost4 lêila segundo cÍilérios

objelivos previamentc cstabclecidos. ocorre entre as aprcscnlâdâs por inieressâdos que

pritendem contratar com a entidad€ obriSada a licilâr e que atendercm ao scu

ittr"n'""nr". Promovido mcdiânte instrumcnio convocalorio disciplinador de todo o

procedimenlo, dcnominado. porâlgüns,lei inlemâ da licitâção e do conaato'

Preliminarmente, deve-se fazer a distinção entIe licitação inexigível' dispensada e

dispensável. Na primeira hipótcsc. não há como se realizar a licitação por não haver

possibilidade de cómpetição, ou seja, mesmo que houvesse iotenção por parte da Administração

i,úbli"u de se realizar o certame, cste nào seÍia faticamente Possivcl por nào existir mais de um

indivíduo, empresa ou consórcio câpaz de satisfazer as exigências necessárias Pam conceitual

in"*igiUiliauaà a" tr"itação. a doutrina brasileira costuma afirmar que se tÍata de uma situação de

inviaÚilidade de competiçào (repetindo o conceito trazido pela Lei de Licitaçôes)'

O rol de hipóteses de inexigibilidade trazido pelo art

excmphficatiro. ou seja. podem exl§lir oulroc c0cos

expressamente, pela lei, mas também admitidos por ela

25 da t,ei de l-icit.1ções é meramente

de incxigibilidade não elencâdos.

@'Ú
ID,rcitoadmi tmlilo. ó. ed. rev., átual e.NPl. Sào Paulo: Sdiv& 20ol 9 3tl5'
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O Professor Gasparini5. ao tratar do conceifo de inexigibilidade de licitação, afirma que:
Inexigivel é o quc nÀo pode ser exigido, âsscgürâm os dicionaristas. Inexigibilidâdc. â

seu turno. é a qualidade do que nâo pode ser exigido. Dcsse modo, â irexigibilidad€ da
licitaçào é a circunstânciâ de fâto encontrada na pessoâ que se quer contrâtâr. ou com
qucm sc qücr .onlratar. quc impede o certamc. a concorrênciai que impossibilita o
confronto dâs proposbs para os ncgocios prerendidos por qucm, cm prinsipio. cstá
ob.igado a licjlar. e pcrmilc a conlrâtâsão dircta, islo é. scm a prévia liciraçào. Assim,
ainda que â Adminjstração des€jàsse a licitnçio. cíaria sendo inviável, ânle â âbsolulâ
âus€ncia dc concorrentes. Com efeilo, ondc nÀo há dispulâ ou conp€tição nào há
Icnaçào. É uma pâíiculârjdade da pcssoa de quem se quer conrralâr o méíilo
profissionâI. cncontrável, por exemplo. no profissionÀl de notóriê especializnção € no
artista consâgrudo pela crítica especializada.

Já a contrâtação direta. em que â licitâção é dispensável, envolve a situação em que
teoricamente é possivel a realização do procedimento licitatório, mas, de acordo com Justcn
Filho6, a realizaçâo do ceÍame "atigura-se objetivamcntc inconveniente ao interesse público".
Dessa forma, a realizaçào ou não do certame é uma faculdade do administrador.

Entre as hipótcses elencadas pelo art. 24 da Lei n" 8.ó6611993 (vale ressallar que o rol é
taxativo), destâcamos a dispensa nos casos de licitação deserta ou fracassada, de baixo valor do
objeto da licitação, compra ou locaçào de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precipuas da AdministÉção, entre outras.

A licitaçâo será "dispensada" quando for, expressamente, vedada a suâ realização, ou seja,
mesmo que o administrador deseje fazer e teodcamente seja possivel, a lei proibe. Trata-se da

hipótese prevista no art. 17 da Lei de Licitações, que se refeÍe! basicamente, aos casos de

alienação de bens penencentes à Administração Pública.

Rcssalte-se, que a distinçào entre "dispensada" e "dispensável" é defendida ap€nas por
pane da doutrina, uma vez que, pam alguns autores, se tmta de um mesmo conceito. Nesse

sentido, Justen FilhoT afirma que "não há diferença real cntrc dispensável e dispensada", segundo
ele, "em ambos os casos o legislador autoriza a contratação direta".

2.1 Do Resramento dq Lei Fedeml n' 8.6ó 93 e do lnovacão Truzida pelo Decreto Federol
n" 9.412/18

A Lei Federal conceitua contmtação direta como um procedimento administrativo
destinado a obter proposta mais vantajosa, sem licitaçâo. Sendo que a hipóteses de dispcnsa de

licitação sâo as seguintes:

AÍi. 24. É disp€núvel â liciiâçâo:
I , parâ obràs c s€Nrços de engeúâÍiâ de vâlor alé l0% (d.z poÍ cenlo) do limite
pÍevisto na alinca "a", do inciso I do aíigo antcrior, dcsde que não ss refiram â pârcela§

"(usodedtreiloaü tristnúivo.I cd.t!.c lurl Siolaulo: Suraitr. 2008. f. '10?. @til'
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dc lNa nrüsnu otra ou s.óiço ou anrd! lür! ol)r,rs c scrviços da racsmr naturcza c no

mcsNo loc.l qu. possâm seÍ realizadas conjunrr . c(nrcornitlnlemente:
ll - uarâ ouiros senicos ê comprâs dê vâlor até l07o ídez por cento) do limilc
pr§irro 

'râ 
ali tn "â". do inciso II do âÍlipo ânl.rior e pnra alie.âcôes. nos câso§

prêri\ro\ ne(â Lei. dê\de oue não \r rrfira r { nâÍcelâ\ de um me\mo \eniro.
.omprâ ou âlienâcâo d€ nâior Íulto ouê possâ sÊr r€âlizâdâ de umâ §ó !êz:

.l ; ,l . . . . . . . . . . . . . . .

Isto posto, convélll tr zer à baila as mudanças operacionalizadas em decorrência dtr

contcúdo normàtivo do Dccrek) n." 9.412i lE, que atualizou os valorcs contidos no artigo 2l dâ

t-ci n." 8.666/93, e que gcrou rotlcxos cm uma séric de dispositivos que são dependentcs dos

valorcs nele previstos.

O primeiro dispositivo quc sofre modificação ern viíudc da alteraçâo Promovida pelo

Decreto Presidencial é o inciso V. do artigo 6', da Lei n.' 8.666/93.

Árt ó" PoÍa os t s dett.t Lei, co'L\úleru-'c:

l'- ()hras. scr,-iços e co pÍas dc gra c lto - oqrclos.ltto t'alor cstinado
\.ja \tqcturt ct 25 (vinte e cnt.'t» \'e:e\ t) linite estobelccido a olíttea "c" do
ilcie I do dn. 23 lesta Lei.

Todavia, o que importa para o caso em comento, ó o impacto do referido Decreto' nos

casos de licitâção dispensável, prcvistos no artigo 24 da t,ei n.'8.666/93, no qual, os três incisos

são atingidos pela mudança no dispositivo antecedente (precisamentc. os incisos I, II e XXI).

A principal mudança. fruto, inclusive, da provocaçào do Ministério da Transparência e

dâ Controladoria Gcral da tJnião, é a dccorrente da licitaçào dispcnsável em mzào do valor. nos

termos dos incisos I e ll do artigo 24 da Lei de Licitaçôes. acimâ transcrito.

Desta feita, com a vigência do Decreto 9.412,/18, a pmir do dia 18 de Julho de 20lli, o

art. 23 da Lei 8.666/93, passou a vigora com a seguinte redação. ir, vcrárr:

Átt- )3. A\ m).lalidod6.tu li.itaçal) d qic \c rclirem os tttcisos I a III do artigt)
u tctut w Ao .lcternittu.lus en rto\ào,LÍ s.Lttinle\ linilas, tet.lo.tn rilLt I)

k,h, lrtittlollo du cotltrãtdÇào-

I - pdÍo ohto\ c \cniços t:!c en!<dthottul
) o Dr otjdada cottita - ati RS 330 tt)t).00 (tÍczct)h\ e titlts nil hrj\):

h) d n'o.ldli,lo.l( tot,lddd Lb ltcço: - dtt R$ 3.300.00a.00 lkê\,nilh1i.s !
|.:.it,^ t rlrcdi\). !
o u noddliítdcle cotvorritt.^iu - t1. d k RS 3.300.000,00 lÍa.\ ntlht)c.\ c
t!:! k^ hil t.oi.9; e

1l - toto confas e sc^iços |tài ttlluiú\ ,t tttciso L

d) nd rwlohddde 9!!y!!!- ctÍé RS l7(r.0ot),t)0 (cc ro ( scte to e seis mil rcuir;
t td úuJrtúúJ. tonú,tr I ta\,^ - ,,r ll! ll3n.)ott.Utt t nilh,i - l^
,t\.ttt,\, th^ t trt tanitr.t,\t t /Á\Ww'
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ESLII'O DO MARANIIÀO
CAMAM }'LII|ICIPÁL DE SÃO BERIVÁRDO

CIP.I: 07- 9. 520/t)t)t)I A7

Rtu Con.yo N6tor n'2 l5 -('enttu, ('EP: 65.550-0u)
Sào DemuÍdo/MA

.) u tnodaltddde co corrt ci.t
quatu)ttlto\ ! h iük! Itil redl\)

d.) u .l. RS I 130.01)A.00 ( tn nilhiio,

Ou seia, a paÍtir de agora. os novos valores para as rcÍ'eridas hipóteses de licitação
dispensável são os seguintes:

u) RS 33 A00.0t) (h'i,ttu . rri\ úil ruoi). ?oÍu ohrus c \ctu^içüs dc cngutha d:

h) R$ 17.ó0a,0t) (d..assett olil e sli\ce b! reois). parà oütto.\ conPrur e

\ctr)\1\'

Nesse diapasão. trazendo os làtos acima à luz do caso cm comc[to, o valor estimado pâra a
contratâçào no presente caso é de R$ 7.500,00 (scte mil e quiúentos reais), isto é, menos de RS
17.600,00 (dezessete mil c seiscentos reais), o quc, se aplicada a Lei Federal n" 8.666/93,
ensejaria a aplicação do art. 24, II. A hennenêutica aplicada é que o cllsto que a Administração
despenda para a aquisiçào do bem não supere o custo com a máquina burocrática para obtêJo.

A respeito do tema, o tíbunal de contas da uniào adota igual entendimento:

MPRI:SENIÁ<'ÀO- ATO,\ I)E INfl'EII--.\Á L, INEXTGIRII-IDÁDT: DE 1,1QTÀ<'ÀO,
PURl.l(-Á('AO L I I INDA MIiNTA( ÁO. PR(X'EDLN( lÁ. Át aqu|tiçõcs.aructcfi:ados
por lL\petL\a o i c\igibiü.lade lL llcitaçh. prlriia\ not drt\. 21, incisos iii !
segtr es, e )5, do lli . 8.6óó/93, poílan *r li tlonultad.ts cn .lispe»sa da licitdçào,
ulita'çada\ o dtt 24. iliciso\ i e ii, dd rcfctklÍ! lei. qudtldo os NdhÍd sc ery udaÍen

os ltnites a\lobel.cidos !.ne diVbsil,rt' lacóftlào 1336/2006, Plenorio, relaht
mi is?.t) bi|dto a{ iar D()lI07/08/06).

Dessa forma, resta demonstrado que é possível à administràçâo optar pelo procedimento de
dispensa de licitaçâo pievisto no art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/91, nos casos em quc a
contralâção do referido serviço tenha valores estimado inferiores aos limites pÍevistos no citado
dispositivo legal.

2.2 Dâ ânálise da Minuta do Cortrato

Em relação à minuta do contmto, tem-se o ârl.
uma comparação entrc os requisitos contidos nos
apresentaú pela CPL da Câmam. Scnào vejamos:

55 dâ Lei n'. 8.666/93, no qual faremos
incisos do refàrido artigo e a Minuta

Art. 55. Sâo cláusula§ necessáriss em todo contrâto a§ que e§tabeleçâmi

I - o objeto e sêus elementos càrâcteristicos;
Il - o regime de erecuçio ou a foÍmà d€ íornecimento;
III - o preço e ss condições de pâgâÍrento, os critérios, dâta-base e
periodicidade do Íêâjustsmento de pÍeços, os critérios de âtuâlizâção
monetária entre â dâtx do adimplemento dss obrigâçôes € â do ef€tivo
pâgrmento;
Í\' - os prâros de inicio de etâpas de erecuçáo. de conclusâo. de entrega. de - y',r
obscrva(âo e de rccebim€nto d€finitivo- conforme o câso: 

tr
Páginâ 6 de8

,'_--_J-f_---
s l' /\4 Ç/Í,/j q À
1.1- -%, _



ttú"*-
t'oo./2.a,tQI

EsrAIro Do )tÁR4NHÁ0
( Á,ttA R 4,lÍ(t]: lt IPAL IrE sÀo BE Rn-ÁRtro

t \P,1 t)7 ó:' i]í),ta)t-i/
Rtu t aht9ol6n, n 2lt-( ."tro, ( l,P: ój.5i0 00t)

l\1' Ilentualh/LlÁ

V - o crédito pelo qúal coÍrerá à despesa, com â indicaçâo da classificsçâo
funcionrl progrrmátici e da câtegoria econômicâ;
VI - as garântiâs oferêcidas pâr{ assegursr sua plerâ exêcução, quâDdo
exigidâsi
Vll - os diÍeitos e âs Íesponsabilidades d*s prÍes, as pen{lid.des câbiveis
e os valores dâs multssi
\.lll - os .asos de rescisâoi
IX - o reconhêcimênto dos diÍeitos dr Adúinistnçâo, em câso de rescisâo
âdminhtrâtivâ previstâ no ârt 77 destâ Lei;
X - rs condições de importsçâo, s dâtâ e s taxa de câmbio pars cotrversào,
quando Íor o caso Inão se aplicâ ,o crsol;
XI - â viúculàçiio âo edital d€ licitação ou ao teroro que r dispensou ou a
id€xigiu, âo ronvite e à propostâ do licitânte vencedori
XII - a legislasão âplicável à execução do contrâto e €specialae[te âos
casos omissosi
XIII - a obrigâçâo do contratado de manter, durânte toda â execução do
contrato, em comprtibilidâde com âs obrigações por ele âssumidas, todas
as condições de hsbilitâçâo e quâlificrção êxigidâs na licittção.
§ l" (vErÀDo)
§ l. (Vetsdo).

§ 2. Nos contrâÍos celêbrados pelâ Àdministrrçâo públicâ coÍr pessoas
fisicâs oü jurídicas, inclusive ,qu€lâ, domiciüedas no estrangeiro, deverá
constsr ner€ssâriamentê cláusuls que declâre competente o foro da sede
dâ Administraçâo pârâ dirimir qualquer questão contrâtual, salvo o
disposto no s 60 do art. 32 destâ Lei.
§ 3" I...t.

.Nesse 
diapasâo, observa-se que a minuta do contrato disponibilizadâ nos autos está de

acordo com os dispositivos da Lei Federal e Estadual tlc licitaçôcs, e, de acordo com a reserva de
dotaçâo orçamen!ária encrustrada nos autos, também há consonância com a LOA, LDO, LRI,
l!,1,: lft Acrescenra-se..ainda. que a mcsma reúne os el€mentos esserciais exigidos peta
legislàção aplicável à espécie.

3. Das Consideracóes Finais

Há nos autos motivaçào, Projeto Básico, Justificativa de preço (planilha com pesquisa de
mcrcado e propostas), dotação orçamentária, autorizaçào do ordánaàor de nespesas, estando
assim, devidamente instruidos os autos. a contatação pode ser viabilizada através àa contrataçào
direta, na modalidade dc dispensa dc licitâçâo, an.2i,ll, Lei Federal n,, 8.à6olq3 em Íaáo dovalor envolvido. Nào obstante. a referida contratação ó uma contratação áispensável, e nào
dispensada, podendo mesmo assim o Gestor optar pcla Licitaçâo, ." u".i- 

"nt"nd"., 
poa 

""tu.dentro r.I: sua seara rliscricioniria.

DISNX;ItIy0
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ESIÁT,O DO MÁL{NHÀO
CAIIíAM M(INICIP,4L I'E SÀO BELITAN'O

( §?J. 07,ti!) 5200u1-07
Rtu (bnqo N6tr n'2151 .nttu. (L?:65 55t-00A

S.:io Bcmaftlo/MA

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada, entende-se Dor opinar neste patecer
qqg, a licitação no caso é dispensável (art. 24, II, Lei Federal n" 3.666/93). É o oarecer. §ná
Cercaro-

ENCAMTNHÁ rENTo

Encamiúern-sc os âutos ao Presidente da Câmara Municipal pam conhecimento e
dcliberaçào.

Sào Bemardo - MA, 28 de Ícvereiro de 2020.

Qq eav.Als
nicartlo JeÍfersà,r Mrrrir- n tn-

OAB/MA I2.J32
Assessor Jurídico da (tâmara Municipal de Sâo Bertrârdo -MA
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