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ANEXO I 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2015 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE ADVOCACIA ENVOLVENDO O SEGUINTE RAMOS DO DIREITO: CONSULTORIA, 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, PENAL, PROCESSUAL PENAL, 

TRIBUTÁRIO, COMERCIAL, CONSUMIDOR, TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. 

 

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 

 

CNPJ: _________________________________________________________ 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação. 

 

Apresentamos, em uma via, nossa proposta para a prestação de serviços em consultoria e 

assessoria jurídica. 

 

2. O preço mensal para prestação de serviços objeto desta licitação é de 

R$........................(...................................) e o preço global por um prazo de 12 meses é de 

R$.......... .(..................). 

 

3. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Projeto 

Básico deste edital. 

 

4. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram 

consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros 

direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, 

sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes e 

fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; taxas, 

inclusive de administração, emolumentos, prêmios de seguro, ISS, despesas e obrigações 

financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os 

componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito cumprimento do 

objeto da presente licitação. 

 

 

OBSERVAÇÃO: Os serviços ofertados obedecem a todas às condições estabelecidas do 

PROJETO BÁSICO – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, responsabilizando-se a licitante, 

com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação. 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar 

da data prevista para a entrega dos envelopes). 
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São Paulo, _____ de ______________ de 2015. 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1 - A proposta deve ser assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da 

empresa ou por seu procurador. 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) 

___________________________________________________, portador do documento de 

identidade nº _______________________________, para participar das reuniões relativas a 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e 

assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

São Paulo, _____ de _____________ de 2015. 

 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TOMADA DE PREÇO N°. 01/2015 

 

Pelo presente instrumento de prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, de um 

lado o CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8ª REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº 62.634.167/0001-61, com sede nesta Capital, na Rua Maracajú, 58 - Vila Mariana – CEP 

04013-020, neste ato representado por sua Presidente Carli Cilene Rodrigues Cordeiro, 

inscrita no CRB/8 sob nº 6325 e por sua Tesoureira, Rosana Aparecida Ribeiro Camillo, 

inscrita no CRB/8 sob nº 7554, ambos com endereço no local acima referido, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

....................................................., inscrita no CNPJ sob n° ..............................................., 

estabelecida nesta Capital, na ............................................................, n°............. – CEP 

............., neste ato representada por ........................................................................, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................................., inscrito(a) no CPF/MF 

sob nº.............................................., neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, 

têm entre si justo e contratado, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em 

decorrência da Licitação por TOMADA DE PREÇO nº 01/2015, a celebração do presente 

Instrumento de Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, que reger-se-

á pelas seguintes cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETO DO CONTRATO 

 

A presente licitação tem por objetivo a contratação de Sociedades de Advogados para prestação 

de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Conselho Regional de Biblioteconomia 

8ª Região, em todas as suas áreas de atuação – sem exclusividade e sem vínculo empregatício –, 

nas áreas cível, trabalhista, constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal, processual 

penal, tributário, comercial, consumidor, trabalho e processual do trabalho (sem possibilidade de 

atuação em apenas uma dessas áreas do Direito), incluindo prestação de serviços nas áreas 

consultoria e contencioso, em juízo, ou fora dele, mediante propositura e acompanhamento de 

ações judiciais de interesse do Conselho (execuções fiscais, cíveis ou trabalhistas (abaixo quadro 

demonstrativo com as atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica no curso do exercício de 

2014)); assessoria administrativa à Diretoria, seus membros e Comissões; comparecimento a 

reuniões (dentro e fora da sede do Conselho); assessoramento a licitações, elaboração de 

contratos, Portarias, Ordens Internas e outras, bem como elaborar pareceres em processos 

administrativos de fiscalização e éticos; interpretação da legislação em geral e, particularmente, 

quanto às normas pertinentes à atividade do Conselho, especialmente sob a égide da Lei 

4084/62, regulamentada pelo Decreto nº 56.725/65 e Lei 9674/98 e Resoluções expedidas pelo 

Conselho Federal de Biblioteconomia, que disciplinam a profissão de Bibliotecário, em consonância 

com orientação já firmada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia; estudo e elaboração de 

anteprojetos de regulamentação de normas complementares, ou de alteração da legislação 

vigente que disciplina a área da biblioteconomia, para eventual apreciação do órgão superior do 

Conselho; organização de textos ou coletânea de legislações e pareceres que interessem ao 

Conselho; elaboração de acórdãos; representação em questões que envolvem Dissídio Coletivo 

suscitados por Sindicatos. Os serviços serão prestados em todas as comarcas existentes ou que 

venham a ser criadas na “Área de Abrangência de Atuação do CONSELHO – (São Paulo), 
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consistindo a prestação dos serviços na prática de todos os atos e procedimentos necessários nas 

esferas administrativa, extrajudicial, judicial, em primeiro e segundo graus de jurisdição e de 

juizados especiais, colégios e turmas recursais. 

 

Os serviços compreendem: 

 

1. Assessoria consultiva, mediante emissão de pareceres por escrito; 

 

2. Assessoria  de natureza jurídico-administrativa, notadamente questões pertinentes a licitações 

e contratos administrativos e a defesa da entidade perante o Tribunal de Contas da União e 

Ministério Público da União; 

 

3. Assessoria, mediante emissão de pareceres por escrito, nas questões pertinentes a licitações e 

contratos administrativos, incluindo a análise, do ponto de vista jurídico-administrativo, de 

processos licitatórios, de dispensa de licitação, de inexigibilidade de licitação, de alienações, 

locações, e outros procedimentos dessa natureza, e a consequente elaboração, redação e 

aprovação das minutas dos editais, dos contratos, termos aditivos, ajustes, convênios e acordos, 

conforme previsto no Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Ainda em relação ao tema 

licitações e contratos, a emissão de pareceres referentes a possibilidade ou não do Conselho 

Regional de Biblioteconomia 8ª Região firmar uma contratação/aquisição quando essa não 

envolver a aprovação de minutas de edital ou de contrato; 

 

4. Assessorar juridicamente a Comissão de Ética do CRB/8ª Região, sempre que solicitado; 

 

5. Assessorar juridicamente a Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de 

Biblioteconomia 8ª Região, quando de solicitação e acompanhar processos de execução fiscal 

em trâmite, assim como proposição de novos; 

 

6. Serviços de consultoria preventiva, referente à legislação específica aplicável aos Conselhos de 

Biblioteconomia, aos Conselhos de Fiscalização Profissional e à legislação trabalhista; 

 

7. Emitir pareceres jurídicos sobre todos os processos administrativos internos do Conselho 

Regional de Biblioteconomia 8ª Região, quando solicitados; 

 

8. Emitir pareceres jurídicos sobre todos os processos fiscalizatórios do Conselho Regional de 

Biblioteconomia 8ª Região, quando solicitados; 

 

9. Emitir pareceres jurídicos sobre toda a legislação expedida pelo Conselho Federal de 

Biblioteconomia; quando solicitados pelo Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região; 

 

10. Emitir pareceres jurídicos sobre qualquer assunto relacionado ao bibliotecário e a 

Biblioteconomia, quando solicitados; 

 

11. Participar de reuniões, Assembleias, Congressos, Simpósios, quando solicitado, com custas 

pagas pelo CRB/8ª Região, no caso de ser fora da sede central; 
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12. Atender consultas do Presidente, ou dos diretores do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª 

Região, via telefone, fax ou email, sempre que solicitados; 

 

13. Participar e assessorar todas as Reuniões Plenárias ordinárias ou extraordinárias realizadas 

pelo Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, quando solicitadas; 

 

14. Proposituras, acompanhamento e defesa de ações em âmbito contencioso, nas esferas 

administrativa e judicial, sem limite; 

 

15. Consultorias verbais ilimitadas; 

 

16. Acompanhamento das causas em curso, incluindo a redação de todas as peças necessárias 

para a defesa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região até o trânsito em julgado da 

sentença; 

 

17. Participar, quando solicitado: 

 

I. De sessões plenárias de julgamento ético; 

II. De reuniões com a Diretoria do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região; 

III. De reuniões com a Comissão de Ética, Comissão de Orientação e Fiscalização e Comissão 

de Licitação. 

 

18. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com 

mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, 

bem como quaisquer outras relacionadas ao objeto, exceto as seguintes despesas: 

 

A) Aquelas previstas em lei; 

 

B) Aquelas referentes ao deslocamento (passagens aéreas) do profissional, quando o mesmo 

estiver a serviço do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região em outro Estado para 

participação de congressos, simpósios, encontros de Regionais de Biblioteconomia ou cursos, 

mediante convocação prévia do Contratante. Nesse caso, ficará a cargo do Conselho Regional de 

Biblioteconomia 8ª Região a marcação, emissão e pagamento das passagens aéreas. Não será 

objeto de pagamento por parte do Conselho quando os eventos ocorrerem na cidade de 

São Paulo; 

 

C) Aquelas referentes às diárias do profissional, quando o mesmo estiver a serviço do Conselho 

regional de Biblioteconomia 8ª região em outro Estado da Federação para participação de 

congressos, simpósios, encontros de Regionais de Biblioteconomia ou cursos, mediante 

convocação prévia do Contratante. Neste caso, a diária a ser paga ao profissional ficará a cargo 

do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, conforme valores definidos em sessão 

plenária, obedecidas as normas legais emanadas do Conselho federal de Biblioteconomia. A diária 

a ser paga deverá ser utilizada para cobrir todos os custos de deslocamento, alimentação, 

hospedagem, bem como outras despesas, no Estado da Federação a que o mesmo estiver. Não 

será objeto de pagamento por parte do Conselho quando os eventos ocorrerem na 

cidade de São Paulo. 
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23. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, quitação dos tributos devidos e 

comprovantes de regularidade para com o FGTS, INSS e OAB 24. Utilizar de forma privativa e 

confidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execução do contrato. 

 

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O Contratante pagará à Contratada o valor mensal de ___________________. 

 

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, até o 5º (quinto) 

dia útil de cada mês, mediante apresentação da nota fiscal / fatura da prestação dos serviços, na 

sede do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, por depósito ou transferência bancária, 

durante a vigência do Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS 

 

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e/ou comerciais decorrentes da execução do objeto deste contrato, na forma da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente Contrato terá duração de 12 meses, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos, até o limite 

previsto no inciso II, do art. 57 da Lei 8666/93 e suas alterações. 

 

Parágrafo Único: Caso o Contrato venha a ser prorrogado, seu preço será reajustado tendo por 

base o INPC, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas com os serviços resultantes do presente Contrato estão contidas na rubrica 

6.3.1.3.02.01.003 (Despesas com Serviços Advocatícios). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

I - Do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região. 

 

a) Designar e informar à CONTRATADA o nome do responsável pelo acompanhamento da 

execução deste Contrato, para fins de estabelecer os contatos necessários à sua efetivação; 

 

b) Viabilizar os meios necessários ao cumprimento das obrigações contratadas; 

 

c) Cumprir as condições de pagamento estabelecidas neste Contrato; 
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d) Acompanhar a realização do objeto do presente Contrato, velando pela exatidão dos trabalhos, 

orientando-os e expondo as modificações que o interesse público exigir ou o avanço da técnica 

aconselhar, mantida sempre a equação financeira inicial; 

 

II - DA CONTRATADA 

 

a) Responsabilidade da CONTRATADA qualidade, pontualidade, organização, lisura, legalidade e 

segurança dos serviços executados que subsistirá, na forma da Lei, mesmo após o recebimento 

definitivo; 

 

b) Manter o CONTRATANTE informado sobre os fatos que ocorrerem na execução do objeto 

contratado; 

 

c) A CONTRATADA não poderá se escusar no cumprimento de suas obrigações sob a alegação de 

que o CONTRATANTE não cumpriu as suas; 

 

d) Cumprir pessoalmente o Contrato sem repassá-lo a terceiros; 

 

e) Realizar o objeto do Contrato, observando as técnicas mais adequadas; 

 

g) Sujeitar-se às correções e opções feitas pela CONTRATANTE na execução do Contrato; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E VALOR DA MULTA 

 

Caso a CONTRATADA venha dar razão à rescisão deste contrato, por infração contratual, ficará 

sujeita a pagar ao CONTRATANTE, multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 

tendo como base o valor da última fatura paga à CONTRATADA, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na Lei n. 8.666/93. 

 

Parágrafo Único: Pela inexecução parcial ou total do objeto, o Conselho Regional de 

Biblioteconomia 8ª Região poderá aplicar à contratada as seguintes sanções sem prejuízo das 

demais cominações legais: 

 

a) Advertência; 

 

b) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o Conselho 

Regional de Biblioteconomia 8ª Região pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido prazo da 

sanção aplicada com base no contido na letra “b”. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 
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O presente Contrato poderá ser alterado pelo Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região ou 

por acordo entre as partes, nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 65, da Lei nº 

8.666/93. 

 

Sempre que a alteração implicar aumento das obrigações pactuadas por parte da Contratada, 

deverá ser observada a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

Por estrita conveniência do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região o presente 

instrumento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por iniciativa do Conselho, 

independentemente de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial ou judicial, e, em 

conformidade com os artigos 77 e 78, da Lei nº 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA neste 

ato, os direitos do Conselho no caso de rescisão administrativa, conforme art. 55, inciso IX, 

combinado com art. 77, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS NORMAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

 

Fazem parte deste instrumento o Edital, Projeto Básico e seus Anexos, a Proposta, as 

especificações e os elementos que as acompanham, cujas disposições devem ser integralmente 

cumpridas, mesmo que aqui não tenham sido reproduzidas ou contempladas. 

 

Parágrafo Único: O presente contrato não constitui vínculo empregatício entre CONTRATANTE e 

CONTRATADA e seus prepostos, conforme art. 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

É competente a Justiça Federal, Secção Judiciária de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, 

para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

São Paulo, ...... de ...................... de 2015 

 

 

 

 

_______________________ 

CONTRATANTE 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 8ª REGIAO 
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__________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)___________________________________________________ 

 

2)___________________________________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

 

DECLARAÇÃO 

(modelo conforme Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002) 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015 

 

A empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) 

______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____). 

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo) 

 

 

Local, _______ de _______________ de 2015. 

 

 

__________________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO V 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação justifica-se pelos seguintes fatos: 

 

 A necessidade de prover o CRB/8ª Região, de profissional habilitado à tocar as  demandas 

judiciais e/ou administrativas em andamento, bem como em relação àquelas que por 

ventura venham a ocorrer; 

 

 Não haver previsão no quadro de pessoal do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª 

Região do cargo de advogado; 

 

 A previsão legal instituída pela Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) que obriga toda 

Administração Pública a prévia realização de licitação para se contratar serviços. 

 

 

 

2. OBJETO 

 

A presente licitação tem por objetivo a contratação de Sociedades de Advogados, para prestação 

de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Conselho Regional de Biblioteconomia 

8ª Região, em todas as suas áreas de atuação – sem exclusividade e sem vínculo empregatício –, 

nas áreas cível, trabalhista, constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal, processual 

penal, tributário, comercial, consumidor, trabalho e processual do trabalho (sem possibilidade de 

atuação em apenas uma dessas áreas do Direito), incluindo prestação de serviços nas áreas 

consultoria e contencioso, em juízo, ou fora dele, mediante propositura e acompanhamento de 

ações judiciais de interesse do Conselho (execuções fiscais, cíveis ou trabalhistas (abaixo quadro 

demonstrativo com as atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica no curso do exercício de 

2014)); assessoria administrativa à Diretoria, seus membros e Comissões; comparecimento a 

reuniões (dentro e fora da sede do Conselho); assessoramento a licitações, elaboração de 

contratos, Portarias, Ordens Internas e outras, bem como elaborar pareceres em processos 

administrativos de fiscalização e éticos; interpretação da legislação em geral e, particularmente, 

quanto às normas pertinentes à atividade do Conselho, especialmente sob a égide da Lei 

4084/62, regulamentada pelo Decreto nº 56.725/65 e Lei 9674/98 e Resoluções expedidas pelo 

Conselho Federal de Biblioteconomia, que disciplinam a profissão de Bibliotecário, em consonância 

com orientação já firmada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia; estudo e elaboração de 

anteprojetos de regulamentação de normas complementares, ou de alteração da legislação 

vigente que disciplina a área da biblioteconomia, para eventual apreciação do órgão superior do 

Conselho; organização de textos ou coletânea de legislações e pareceres que interessem ao 

Conselho; elaboração de acórdãos; representação em questões que envolvem Dissídio Coletivo 

suscitados por Sindicatos. Os serviços serão prestados em todas as comarcas existentes ou que 

venham a ser criadas na “Área de Abrangência de Atuação do CONSELHO – (São Paulo), 

consistindo a prestação dos serviços na prática de todos os atos e procedimentos necessários nas 
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esferas administrativa, extrajudicial, judicial, em primeiro e segundo graus de jurisdição e de 

juizados especiais, colégios e turmas recursais. 

 

Quadro demonstrativo de algumas das atividades desenvolvidas pela Assessoria 

Jurídica no curso do exercício de 2014: 

Documento Elaborados/Respondidos Quantidade 

Acórdãos 16 

Minutas de Edital, Contratos e Pareceres Jurídicos em Procedimentos 

Licitatórios (provenientes de processos licitatórios). 

 

01 

Aditamentos. 09 

Intimações eletrônicas e pessoais. 299 

Ofícios internos (em processos de inscritos, análise de procedimentos 

éticos e fiscalizatórios e outros). 

 

184 

Portarias. 06 

 

Situação atual das Ações (Execução Fiscal e outras). 

 

Ações contrárias: 22 

Com andamento normal: 358 

Sobrestadas: 134 

Arquivadas: 204 

Recurso: 15 

Extintas: 513 (contados a partir 2003) 

Propostas: 108 

*841 

(*) total considera apenas as ações em curso, inclusive as sobrestadas, com exceção 

das extintas  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

3.1 – Os serviços compreendem  

 

A. Assessoria consultiva, mediante emissão de pareceres por escrito; 
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B. Assessoria  de natureza jurídico-administrativa, notadamente questões pertinentes a licitações 

e contratos administrativos e a defesa da entidade perante o Tribunal de Contas da União e 

Ministério Público da União; 

 

C. Assessoria, mediante emissão de pareceres por escrito, nas questões pertinentes a licitações e 

contratos administrativos, incluindo a análise, do ponto de vista jurídico-administrativo, de 

processos licitatórios, de dispensa de licitação, de inexigibilidade de licitação, de alienações, 

locações, e outros procedimentos dessa natureza, e a consequente elaboração, redação e 

aprovação das minutas dos editais, dos contratos, termos aditivos, ajustes, convênios e acordos, 

conforme previsto no Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Ainda em relação ao tema 

licitações e contratos, a emissão de pareceres referentes a possibilidade ou não do Conselho 

Regional de Biblioteconomia 8ª Região firmar uma contratação/aquisição quando essa não 

envolver a aprovação de minutas de edital ou de contrato; 

 

D. Assessorar juridicamente a Comissão de Ética do CRB/8ª Região, sempre que solicitado; 

 

E. Assessorar juridicamente a Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de 

Biblioteconomia 8ª Região, quando de solicitação e acompanhar processos de execução fiscal 

em trâmite, assim como proposição de novos; 

 

F. Serviços de consultoria preventiva, referente à legislação específica aplicável aos Conselhos de 

Biblioteconomia, aos Conselhos de Fiscalização Profissional e à legislação trabalhista; 

 

G. Emitir pareceres jurídicos sobre todos os processos administrativos internos do Conselho 

Regional de Biblioteconomia 8ª Região, quando solicitados; 

 

H. Emitir pareceres jurídicos sobre todos os processos fiscalizatórios do Conselho Regional de 

Biblioteconomia 8ª Região, quando solicitados; 

 

I. Emitir pareceres jurídicos sobre toda a legislação expedida pelo Conselho Federal de 

Biblioteconomia; quando solicitados pelo Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região; 

 

J. Emitir pareceres jurídicos sobre qualquer assunto relacionado ao bibliotecário e a 

Biblioteconomia, quando solicitados; 

 

K. Participar de reuniões, Assembleias, Congressos, Simpósios, quando solicitado, com custas 

pagas pelo CRB/8ª Região, no caso de ser fora da sede central; 

 

L. Atender consultas do Presidente, ou dos diretores do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª 

Região, via telefone, fax ou email, sempre que solicitados; 

 

M. Participar e assessorar todas as Reuniões Plenárias ordinárias ou extraordinárias realizadas 

pelo Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, quando solicitadas; 

 

N. Proposituras, acompanhamento e defesa de ações em âmbito contencioso, nas esferas 

administrativa e judicial, sem limite; 
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O. Consultorias verbais ilimitadas; 

 

P. Acompanhamento das causas em curso, incluindo a redação de todas as peças necessárias para 

a defesa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região até o trânsito em julgado da 

sentença; 

 

Q. Participar, quando solicitado: 

 

IV. De sessões plenárias de julgamento ético; 

V. De reuniões com a Diretoria do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região; 

VI. De reuniões com a Comissão de Ética, Comissão de Orientação e Fiscalização e Comissão 

de Licitação. 

 

 

 

 


