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PORTARIA Nº 140/2022  
 

“Uniformizar e dinamizar o processo de 
contratações e aquisições da OAB/CE e da 
ESA/CE.” 

 
A Presidência e a Tesouraria da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção 

Ceará, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
Considerando a necessidade de uniformizar e dinamizar o processo de 

contratações da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Ceará (OAB/CE); 
Considerando a majoração dos custos institucionais para a contratação de 

pessoa física, em razão da alta carga tributária incidente sobre a contratação de 
profissionais autônomos; 

Considerando ser essencial a delimitação das responsabilidades dos 
administradores OAB/CE e da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA/CE); 

Considerando que compete à Presidência e à Tesouraria da OAB/CE zelar 
pelo erário institucional, responsabilizando-se pelos relatórios, os balanços e as 
contas do Conselho Seccional e da Diretoria da OAB/CE, conforme estabelece o 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, RESOLVEM: 

Art.1º - Vedar a contração de pessoas físicas para a execução de qualquer 
serviço junto à OAB/CE e a ESA/CE, para evitar custos adicionais de contribuição 
previdenciária, conforme obrigatoriedade de recolhimento prevista na Lei 
8.212/1991, salvo expressa autorização da Presidência da OAB/CE. 

§1o. Havendo a necessidade, justificada documentalmente, a Presidência 
poderá autorizar a contratação de profissional autônomo para serviços pontuais e 
emergenciais, desde que não exceda o teto de 02 salários mínimos vigentes à época 
da contratação.  

Art.2º - Para a contratação de pessoas jurídicas será obrigatória a abertura de 
processo administrativo de tomada de preços, contendo os seguintes requisitos e 
documentos: 

I - Apresentação de justificativa formal para a contratação ou aquisição;  
II - Apresentação de três orçamentos, contendo igual descrição do serviço ou 

produto; 
III - Apresentação pelo setor de compras ou solicitante, de relatório resumido 

e final das empresas habilitadas para concorrência, conforme modelo contido no 
anexo I desta portaria.  

§1o. A justificativa formal para solicitação de contratação de serviços ou 
aquisição de produtos, consiste em documento de informação à gestão, denotando a 
necessidade do bem/serviço solicitado e a importância para o solicitante.   
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§2o. Os orçamentos apresentados para aquisição de serviços deverão estar 
acompanhados de comprovante de endereço e cópia do cartão do CNPJ de todas as 
empresas concorrentes.  

§3o.  Para aquisição de serviços de consultoria, a empresa concorrente deve 
apresentar seu portifólio descritivo, contendo seu acervo técnico de serviços, sendo 
excluída a que não o apresentar.   

§4o.  Os orçamentos apresentados para aquisição de produtos devem ter as 
mesmas características, qualidades, funcionalidades e especificações técnicas.  

Art.3º. A compatibilidade das despesas relativas à assessoria de imprensa, 
eventos, homenagens, comemorações, entre outras, deve ser realizada com a 
estrutura operacional da instituição e com a sua capacidade financeira, adotando-se, 
preferencialmente, a modalidade autossustentável para realização. 

Art.4º A compatibilidade dos investimentos realizados, tanto no Conselho 
Seccional quanto nas Subseções e Salas de Advogados, deve guardar 
proporcionalidade com o número de advogados inscritos e adotar como padrão a 
funcionalidade e a economicidade das instalações. 

Art.5º Criar conta bancária específica para o remanejamento de valores 
destinado à ESA/CE, e outorgar poderes para sua movimentação ao Presidente e ao 
Tesoureiro (a) da Escola Superior de Advocacia, dando cumprimento ao artigo 70 do 
RIOAB/CE.  

Dê ciência. 
P. R. e Cumpra-se.  
Fortaleza, 20 de maio de 2022. 
 

 
JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO 

PRESIDENTE DA OAB/CE 
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