
 

 

 

 
 

TERMO DE INEXIGIBLIDADE 
 
 
 
O PRESIDENTE DA OSCIP FUNDAÇÃO MATUTU, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e 
 
 

1. Considerando que o objeto do convênio nº 2101010400311, firmado entre o Governo de Mi-
nas, através do Instituto Estadual de Florestas - IEF e a OSCIP/Fundação Matutu para “Im-
plantar o Núcleo de Apoio ao Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papa-
gaio, dando suporte ao mesmo em sua fase inicial de planejamento e executando ações que 
garantam a gestão ambiental integrada e o fomento de atividades econômicas compatíveis 
com o ecodesenvolvimento, através da construção de estratégias para formulação, imple-
mentação e monitoramento de políticas públicas adequadas à realidade local”;  

 
2. Considerando que o referido convênio refere-se à aplicação da lei nº 11.107, de 6 de abril de 

2005, lei dos consórcios públicos, bem com do decreto nº 6.017/2007, que o regulamentou; 
 

3. Considerando a comprovada experiência dos profissionais que compõe o quadro societário 
do escritório MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES – ADVOCACIA, ressaltada a 
competência técnica de Wladimir Antonio Ribeiro, apresentando ainda em sua trajetória pro-
fissional as seguintes ações de interface direta com as necessidades do objeto: 

 Consultor especial da Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República na 
elaboração da Lei e do Regulamento da Lei de Consórcios Públicos; 

 Consultoria jurídica na aplicação dos instrumentos da Lei nº 11.107/2005 ao Consórcio 
Intermunicipal de Região Sudeste da Grande São Paulo – CONISUD; 

 Serviços técnicos especializados de advocacia e consultoria em direito público, especial-
mente em matérias relativas à direito administrativo, regulatório, processual civil, consti-
tucional tributário, direito urbanístico e ambiental; 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos de Mauá/SP; 
 

4. Considerando que o valore apresentado em sua proposta é condizentes com os valores de 
mercado. 

 

RESOLVE: 
 
 

I. Considerar INEXÍGIVEL o procedimento licitatório, fundamentada no artigo 25, inciso II da Lei 
8666/93, o decreto estadual nº 43.605/2004 e/ ou procedimentos análogos facultados pela 
legislação vigente, para contratação de serviços de consultoria, pessoa jurídica, na modalida-
de produto, para prestar apoio técnico para subsidiar a formulação de proposta contendo os 



 

 

mecanismos jurídico/institucionais necessários para construção de sistema de planejamento, 
orçamento e gestão do Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio – 
CER, bem como fundamentação para o desenvolvimento de atividades de capacitação para 
gestores públicos, conforme previsto no Plano de Trabalho do convênio nº 2101010400311, 
firmado com o IEF/SEMAD e a OSCIP FUNDAÇÃO MATUTU. 

 
 

II. Reconhecer a competência, eficácia e especialidade, autorizando a contratação direta da 
pessoa jurídica de direito privado MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES – ADVO-
CACIA, CNPJ nº 66.865.965/0001-55, para realização dos serviços especificados no item ante-
rior, no valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), durante o prazo de vigência do convê-
nio, incluindo a prorrogação de prazo, caso ocorra. 

 
 

III. Este ato entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. 

 
 

Aiuruoca, 24 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

Guilherme de Melo França 
Presidente 


