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RE PU BLICA FE D ERATIVA DO BRASIT

ESIADO DO PARÁ

PreÍeitura M un icipal de ltaituba

PARECER JURíDICO 20I7 - PMITB

PROCESSO N": 0ó02201 7 1001 -1L

INTERESSADO: N^UNICÍPIO DE TAITUBA_PA

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, COM VISTAS A
ELABORAÇÀO E EXECUÇÃO ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE
PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICíPIO.

EMENTA: ConlrotoçÕo Direto por lnexigibílidode de LicitoçÕo
Constitucionol. Administrotivo - Bose Legol: Lei n" 8.óóól93.

Vem oo exome desle Procurodor Jurídlco Municipol, o

presente processo odministrotivo, que troto de controtoçÕo dos serviços

conlóbeis do empreso C & D - CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E

ADMINISTRATIVA E PLANELAMENTO S/S LTDA, Visondo otendeT os

necessidodes do(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, conforme o

conslonte no SolicitoçÕo de Despeso onexo oos outos.

Depreende-se dos outos, pedido de solicitoçÕo de despeso

poro execuçÕo do objeto desle processo odminislrotivo, no modolidode

de inexigibilidode de licitoçÕo, com f ulcro no orl. 25, ll, c/c ArI. 13, lll, do Lei

8.666193.

Consto Despocho do selor competente, o quol inÍormo quonto o
previsÕo de despeso no progromoçÕo orçomentorio Exercícto 2017

Atividode 2.01ó MANUTENÇÃO DO DEPARTA,\^ENTO DE CONTAB|L|DADE,
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ClossiÍicoçõo econômico 3.3.90.39.00

PESSOA JURÍDICA.

OUTROS SERV. DE TERCEIROS

Cuido-se de onólise ocerco do possibilidode de conlro'toçôo

direto do empreso C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS

LTDA, CNPJ N" 05.539.181/0001-42, com sede ô Trovesso Rui Borboso, no

1676, BoiTo Nozoré, Belém-PA, CEP.: 6ó035-220, poro prestoçÕo de serviços

de Contóbeis em fovor do MunicÍpio de lloitubo-PA.

lniciolmente, cobe regislror que o inexigibilidode de liciloçÕo

se verifico sempre que houver lnviobilidode de competiçÕo. No formo do

Ad.25, ll do Lei 8.66ó/93, que regulo o instituto dos liciloçÕes e conlrotos

odministrotivos, é inexigível o licitoçÕo "poro o controtoçôo de serviços

técnicos enumerodos no Art. 13 deslo Lel, de noturezo singulor, com

profissionois ou empresos de notórlo especiolizoÇõo, vedodo o

inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoçÕo". O reÍerido Ar1.

l3 do mesmo diplomo legol considero, entre outros hipoteses, como

serviços técnicos profissionois especiolizodos, os ossessorios ou consullorios

técnicos e ouditorios Íinonceiros ou tribulórios.

Poro efetivo corocterizoçõo do inviobilidode de competiçôo é

necessório o configuroçÕo do nolorio especiolizoçõo do controlodo e o
do singuloridode do objeio do conÍroto.

Conforme preceituo o § lo do Art.25 do Lei no 8.ó66193,

"considero-se de notório especiolizoçôo o proÍissionol ou empreso cujo
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conceito no compo de suo especiolidode, decorrente de desempenho

onlerior, esludos, experiêncios, publicoçÕes, orgonizoçÕo, oporelhomento,

equipe técnico, ou de outros requisi'los relocionodos com suos otividodes,

permito inferir que seu trobolho é essenciol e indisculivelmente o mois

odequodo o pleno solisfoçõo do objelo de controto".

No toconte à singuloridode do objeto, é fundomenlol que o

serviço requerido pelo AdministroçÕo montenho corocteríslicos, requisitos.

estilos e exigêncios que, somente otrovés de umo controtoçÕo direto. tem-

se o certezo do pleno sotisfoçÕo no cumprimento dos desÍgnios

eslobelecidos pelo AdministroçÕo, otrovés doquele profissionol ou

empreso que esÍó porliculormenÍe copocitodo o prestor.

Pontuo-se que o objelo constonte no presloçÕo de serviço em

onólise, cooduno-se com os necessidodes do Controlonte.

Dito isso, em onólise oo pedido do Presidente do ComissÕo de

LicitoçÕo, coodunodo às inÍormoções sobre o empreso o ser con'irotodo,

trozidos oos outos, resto opurodo o inexigibilidode de licitoçÕo poro o
controtoçÕo em telo, pelos ospectos oboixo descritos.

O ob.lelo do controto o ser celebrodo englobo o presÍoçÕo de

serviços contóbeis, exigidos conhecimentos exlremomente especiolizodos,

nolodomente no óreo de conlobilidode público. As demois otividodes,

APLICAÇÃO DO CONCEITO DE INEXIGIBILIDADE
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oborcodos pelo consultorio/ossessorio sÕo otividodes considerodos

Íécnicos especiolizodos. Portonto, os serviços o serem conlrotodos

clossificom-se definilivomente como técnicos profissionois especiolizodos

no formo do Art. l3 do Lei no 8.666/93.

DA NOIÓRIA ESPECIALIZAÇÃO

A empreso responsóvel pelo execuçÕo dos serviços, possui

gronde renome, lorgo quoliÍicoçõo e experiêncio profissionol

multidisciplinor. Conforme documentoçÕo ocostodo oo processo, o

empreso opresento inúmeros Atestodos de Copocidode Técnico

Profissionol. Do conjunto destes ospeclos, depreende-se como certo o

notório especiolizoçÕo do empreso, sendo suos corocterísticos profissionols

ideois poro o exercÍcio dos funções exigidos em controio.

SINGULARIDADE DO OBJETO

No oprecioçôo dos olividodes objeto do controto. verifíco-se

que suo noturezo é mullidisciplinor, exigidos poro o exercício do funçÕo

conhecimentos técnicos no óreo de Contobilidode Público. Por estos

corocterísiicos resto evidenciodo o noturezo singuloríssimo do objeto do

conlroto, que demondo conhecimenlos extremomente especiolizodos,

que incluom o formoçÕo contobil e vosto experiêncio no Adminislroçôo

Público, quolidodes reunidos pelo empreso con lrotodo
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Ante o exposto, pelos molivos ocimo esposodos, verifico-se

que o siiuoçõo opresentodo se enquodro dentro do hipotese de

inexigibilidode contido no Art. 25, inciso ll, c/c Art. 13, inciso lll, ombos do

Lei no 8.óóól93, ossim, opino-se em princípio, pelo controtoçÕo do empreso

C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS ITDA, CNPJ N"

05.539.181/0001-42, com sede o Trovesso Rui Borboso, no ló7ó, Boino

Nozoré, Belem-PA, CEP.:66035-220, no volor totol de R$-120.010.00 (cento e

vinle mil e dez reois) poro preslor os serviços conlóbeis, com vistos o

eloboroÇõo e execuçôo especiolizodos sobre contobllidode público

municipol visondo otender os necessidodes do MunicÍpio de ltoitubo/PA.

Porecer nôo vinculonte, meromente opinotivo.

Solvo melhor.iuízo, é como entendemos.
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Procuro Jur ídi Municipol

OAB/PA no 9.9ó4
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