CÂMARA MUNICIPAL DE AIMORÉS
Rua Olegário Maciel, nº 230, Centro
Aimorés/MG, CEP: 35.200-000,
CNPJ/MF nº 00.551.011/0001-60
Telefax: (33) 3267-1890 e 3267-1647
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 005/2017 – CARTA CONVITE Nº. 002/2017
A Câmara Municipal de Aimorés/MG, através da Comissão Permanente de Licitação torna público
decisão do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aimorés – MG.
OBJETO:
O presente processo de licitação tem por objeto a contratação de serviço técnico especializado em
advocacia e assessoria e consultoria jurídica em direito público e processo legislativo para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Aimorés, conforme abaixo discriminado:
a) O contratado deverá orientar, auxiliar e acompanhar a tramitação dos procedimentos legislativos, bem
como o andamento das demandas judiciais, no que tange aos funcionários / servidores da Câmara
Municipal de Aimorés.
b) - O contratado deverá acompanhar os processos judiciais em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na Justiça Federal, no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, dos processos
judiciais em trâmite nos Tribunais Superiores, assim como junto ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, devendo para tanto diligenciar, participar de audiências, realizar defesas em plenário, e
tudo mais que se fizer necessário;
c) - O contratado deverá prestar consultoria jurídica / administrativa por meio de consultas telefônicas, email ou programas de troca de mensagens, de segunda-feira até sexta-feira nos horários compreendidos
entre 07:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas, e, ainda realizar visitas a Câmara Municipal de
Aimorés, sempre que for solicitado;
d) – Todas as despesas inerentes aos serviços tais como: locomoção, hospedagem, realização de
diligências, encargos sociais e trabalhistas, e tudo mais que se fizer necessário para executar os serviços
prestados correrão as expensas exclusivamente do contratado, sem direito a reembolso.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ficha: 05 – 01.031.0002.2001-3.3.90.35.00 – Atividades do Legislativo Municipal
Ficha: 10 – 01.031.0002.2003-3.3.90.35.00 – Ativ. Administrativas da Câmara Municipal
Ficha: 11 – 01.031.0002.2003-3.3.90.36.00 – Ativ. Administrativas da Câmara Municipal
Ficha: 12 – 01.031.0002.20033.3.90.39.00 – Ativ. Administrativas da Câmara Municipal
DECISÃO:
O processo foi declarado nulo, ante aos vícios apontados em parecer jurídico, devendo o mesmo ser
encerrados e intimados todos os licitantes desta decisão.
Aimorés/MG, 22 de março de 2017.

ANDRÉ VIDAL DE FREITAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AIMORÉS/MG.

