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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 –  

PROCESSO 010/2022 

Contratação de serviços técnicos especializados em consultoria jurídico-tributária para 

consórcios públicos para ajuizamento e patrocínio de dois procedimentos judiciais na justiça 

federal. 

 

O CIRENOR/RS, comunica a realização de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 para 

contratação de serviços técnicos especializados em consultoria jurídico-tributária para 

consórcios públicos para ajuizamento e patrocínio de dois procedimentos judiciais na justiça 

federal objetivando: a) Exclusão de verbas indenizatórias da Base de cálculo da cota patronal e 

repetição de indébito dos valores pagos pelo consórcio CIRENOR a tal título nos últimos 5 

(cinco) anos; e b) Obtenção de imunidade tributária e repetição de indébito dos valores pagos 

pelo consórcio CIRENOR a título de contribuições sociais (cota patronal inss, sat/rat e pasep) 

dos últimos 5 (cinco) anos. Empresa Vencedora CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA 

ADVOCACIA, CNPJ: 11.157.477/0001-00. Valor: O percentual de 20% a ser aplicado sobre: 

I – período retroativo - o valor recuperado relativo ao período anterior à propositura de 

cada processo judicial (60 meses contados do ajuizamento de cada procedimento judicial + 

meses de duração do processo judicial até o trânsito em julgado); e II – período futuro - a 

economia tributária decorrente da imunidade obtida nos 24 meses seguintes ao trânsito 

em julgado, tendo por base de cálculo o último valor pago pela entidade a título de Cota 

Patronal e SAT/RAT, atualizado pela SELIC, mediante apresentação de nota fiscal do escritório 

com vencimento a cada dia 05. Prazo: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme a 

necessidade. art. 25, Inciso II e § 1º, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações posteriores. 

     

SANANDUVA/RS, 22 de junho de 2022. 

 

ULISSES CECCHIN 

PRESIDENTE CIRENOR. 

 

 
 


