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REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ÊSTADO DO PARÁ

PÍefeitura M u nicipal dê ltaituba

PARECER JURíDICO 2OI7 - PMITB

PROCESSO N": 0ó022017 /002-ll

INTERESSADO: MUNICIPIO DE iTAITUBA-PA

ASSUNTO: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS. COM vISTAS A
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE
PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES Do
MUNICíPIO.

EMENTA: ControtoçÕo Direto por lnexigibilidode de LiciloçÕo.
Constitucionol. Administrotivo - Bose Legol: Lei na 8.6óó193.

Depreende-se dos oulos, pedido de soliciloÇoo de despeso

poro execuçõo do objeto desle processo odminislrolivo. no modolidode

de inexigibllidode de licitoçÕo, com Íulcro no o.t.25,ll, c/c Art. 13, lll, do Lei

8.666193.

Consto Despocho do setor compe'ten le, o quol inf ormo quonto o

previsôo de despeso no progromoçÕo orçomentório Exercício 2017

Arividode 2.0óO MANUTENÇÀO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vem oo exome des'te Procurodor JurÍdico Municipol, o

presen'le processo odminis'troilvo. que 'troÍo de controtoÇÕo dos serviços

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

ADMINISTRATIVA E PLANELAMENTO S/S LTDA, viSONdO OtCNdET OS

necessidodes do{o) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUBA, conÍorme o constonte no SolicitoçÕo de Despeso

onexo oos outos.
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RE PU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Munrcipal de ltaituba

ClossiÍicoçÕo econômico 3.3.90.39.00

PESSOA JURÍDICA.

OUTROS SERV. DE TERCEIROS

Cuido-se de onólise ocerco do possibilidode de controtoçÕo

direlo do empreso C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS

LTDA, CNPJ No 05.539.181/OOOI-42, com sede à Trovesso Rui Borboso, no

1676,Boiro Nozoré, Belém-PA, CEP.: ó6035-220, poro prestoçõo de serviços

de Contóbeis em fovor do Município de ltoitubo-PA.

lniciolmente, cobe registror que o inexigibilidode de licitoçõo

se veriÍico sempre que houver inviobilidode de competiçÕo. No formo do

Art 25, ll do Lei B.óóól93, que regulo o instituto dos licitoçÕes e controtos

odminislrotivos, é inexigível o liciloçÕo "poro o conlroloçôo de serviços

técnicos enumerodos no Art. 13 desto Lei, de nolurezo singulor, com

profissionois ou empresos de notório especiolizoçÕo, vedodo o

inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoçÕo". O referido Art.

l3 do mesmo diplomo legol considero, enlre oukos hipóteses, como

serviços técnicos profissionois especiolizodos, os ossessorios ou consultorios

técnicos e ouditorios f inonceirqs ou tributórios.

Poro efelivo corocterizoçÕo do inviobilidode de compeliçÕo é

necessório o configuroçÕo do notório especíolizoçÕo do controlodo e o

do singuloridode do objeto do controio.

Conforme preceituo o § lo do ArÍ.25 do Lei n" 8.óóó193,

"considero-se de notório especiolizoçÕo o proÍissionol ou empreso cujo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

conceito no compo de suo especiolidode, decorrenle de desempenho

onterior, estudos, experiêncios, publicoções. orgonizoçÕo, oporelhomenlo,

equipe técnico, ou de outros requisitos relocíonodos com suos olividodes.

permito inferir que seu trobolho é essenciol e indiscutivelmente o moís

odequodo o pleno sotisfoçôo do objeto de conlroto".

No toconte ô singuloridode do objeÍo, é fundomentol que o

serviço requerido pelo Administroçõo montenho corocteríslicos, requisitos,

eslilos e exigêncios que, somenle otrovés de umo controloçÕo direto, tem-

se o cerlezo do pleno sotisfoçÕo no cumprimenlo dos desígnios

eslobelecidos pelo Adminislroçõo, otrovés doquele proÍissionol ou

empreso que estó porticulormente copocitodo o prestor.

Pontuo-se que o objelo conslon'le no prestoçÕo de serviço em

onólise, cooduno-se com os necessidodes do Controtonte.

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

LiciloçÕo, coodunodo às informoções sobre o empreso o ser conlrotodo,

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

O objeÍo do controto o ser celebrodo englobo o presloÇôo de

serviços contóbeis, exigidos conhecimenlos ex'tremomenle especiolizodos,

notodomente no óreo de conlobilidode público. As demojs otividodes,

APTICACÃO DO CONCEIIO DE INEXIGIBILIDADE
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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PÍefeitura Municipal de ltaituba

oborcodos pelo consultorio/ossessorio sôo otividodes considerodos

técnicos especiolizodos. Porlonto, os serviços o serem conlrotodos

clossiflcom-se definitivomente como técnicos proÍissionois especiolizodos

no formo do Art. l3 do Lei no 8.6óó193.

DA NOTÓRIA ESPECIALIZACÃO

A empreso responsóvel pelo execuçÕo dos serviços, possui

gronde renome, lorgo quolificoçÕo e experiêncio profissionol

multidisciplinor. Conforme documentoçÕo ocosÍodo oo processo, o

empreso opresento inúmeros AtesÍodos de Copocídode Técnico

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

notório especiolizoçôo do empreso, sendo suos corocterísticos profissíonoís

ideois poro o exercício dos funções exigidos em controlo.

SINGUTARIDADE DO OBJEIO

No oprecioçõo dos otividodes objeto do controto, veriÍico-se

que suo noturezo é multidisciplinor, exigidos poro o exercício do funÇÕo

conhecimentos lécnicos no óreo de Contobilidode Público. Por eslos

corocterísticos resto evidenciodo o noturezo singuloríssimo do objeto do

controto, que demondo conhecimentos extremomente especiolizodos,

que incluom o formoçõo contobil e vosto experiêncio no AdminisiroçÕo

Público, quolidodes reunidos pelo empreso controlodo. \À
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REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

Ante o exposto, pelos moÍivos ocimo esposodos, verifico-se

que o siluoçÕo opresenlodo se enquodro denlro do hipolese de

inexigibilidode contido no Art. 25, inciso ll, clc A't. 13, inciso lll, ombos do

Lei no B.óóól93, ossim, opino-se em princípio, pelo controloçÕo do empreso

C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS LTDA, CNPJ NO

05.539.181/0001-42, com sede à Trovesso Rui Borboso, no ló7ó. Boirro

Nozoré, Belém-PA, CEP.: 6ó035-220, no volor totol de R$-84.040,00 (oitento e

quolro mil e quorento reois) poro prestor os serviços contobeis, com vistos

o eloboroçõo e execuçÕo especiolizodos sobre contobilidode público

municipol visondo otender os necessidodes do Município de lloiiubo/PA.

Porecer nôo vinculonle, meromenle opinotivo

Solvo melhor juízo, é como entendemos.
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