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ASSUNTO: CONTRATAÇÀO DE SERV]ÇOS CONTÁBEIS, COM VISTAS A
EL,ABORAÇÃO E EXECUÇÃO ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE
PUBLICA MUNICIPAL, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICíPIO.

RTPUBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADo Do PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURíDICO 20I7 - PMIIB

PROCESSO N': 0ó0220t7 /004-L

INTERESSADO: À^UNICiPIO DE TAITUBA.PA

EMENTA: ConlrotoÇÕo Direto por tnexígibilidode de LicitoçÕo
Constitucionol. Adminislrotivo - Bose Legol: Lei no 8.666193.

Vem oo exome desle procurodor Jurídico Municlpol. o
presenle processo odministrotivo, que lrolo de conlroloçôo dos serviços

conlobeis do empreso C & D - CONSULIORIA, ASSESSORTA CONIÁBtL E

ADMINISTRATIVA E PLANELAMENTO S/S LTDA, visondo olender os

NECESSidOdES dO(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT

PREFEITURA MUNtctPAL DE tTAtTUBA, conforme o constonte no soilcitoÇÕo
de Despeso onexo oos outos.

Depreende-se dos outos, pedido de solicitoçÕo de despeso
poro execuÇÕo do objelo desle processo odminisfrotivo, no modolidode
de inexigibilidode de ricitoÇÕo, com furcro no ort.2s, r, c/c Art. r3, ilr, do Ler

8.666193.

Consto Despocho do setor competente, o quol informo quonto o
previsôo de despeso no progromoçÕo orçomenlório Exercíc io 2017
AtiVidOdE 2.I I2 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISIÊNCIA
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SOCIAL ClossificoçÕo econômico 3.3.90.39.00

TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

OUTROS SERV. DE

Cuido+e de onólise ocerco do possibilidode de conlrotoÇÕo

direto do empreso C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SS

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

1676,Botrro Nozoré, Belém-PA, CEP.:66035-220. poro prestoçÕo de serviços

de Contóbeis em fovor do Município de ltoitubo-PA.

Iniciolmente, cobe registror que o inexigibilidode de liciloçõo

se verifico sempre que houver inviobilidode de competiçõo. No formo do

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

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

técnicos enumerodos no Art. l3 desto Lei, de nolurezo singulor, com
profissionois ou empresos de notório especiolizoçÕo, vedodo o

ínexigibilidode poro servÍços de publicidode e divulgoçoo". O referido Arl.

l3 do mesmo diplomo legol considero, enÍre outros hipóieses, como

serviços técnicos profissionois especiolizodos, os ossessorios ou consultorios

técnicos e ouditorios finonceiros ou lributórios.

Poro efetivo corocterizoçÕo do inviobílídode de competiçÕo é

necessório o configuroçÕo do notório especiolizoÇÕo do controlodo e o
do singuloridode do objeto do confroto.

Conforme preceituo o s lo do Art.25 do Lei n" 8.66ó193,
"considero-se de noiório especiolizoçÕo o profissionol ou empreso cujo
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conceito no compo de suo especiolidode, decorrente de desempenho

onterior, estudos, experiêncios, publicoçÕes, orgonizoçÕo, oporelhomento,

equipe técnico, ou de outros requisilos relocionodos com suos otividodes,

permito inferir que seu lrobolho é essenciol e indiscutivelmente o mois

odequodo o pleno soiisfoçõo do objelo de controto".

No toconte à singuloridode do objeto, é fundomenlol que o

serviço requerido pelo AdministroçÕo montenho coroc lerísticos, requisilos.

esÍilos e exigêncios que, somenle otrovés de umo conlroÍoçõo direto, lem-

se o certezo do pleno sotisfoçõo no cumprimento dos desígnios

eslobelecidos pelo Administroçõo, olrovés doquele proÍissionol ou

empreso que esló porticulormente copocilodo o prestor.

Pontuo-se que o objeto constonle no prestoçôo de serviço em

onólise, cooduno-se com os necessidodes do Controtonte.

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

Licitoçõo, coodunodo às informoções sobre o empreso o ser conlrotodo,
irozidos oos ouios, resto opurodo o inexigibilidode de licitoçÕo poro o
controtoçõo em telo, pelos ospectos oboixo descritos.

O objelo do controto o ser celebrodo englobo o presloçõo de
serviços contóbeis, exigidos conhecimentos extremomenle especiolizodos,

nolodomenle no óreo de contobilidode público. As demois otividodes,
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oborcodos pelo consultorio/ossessorio sõo otividodes considerodos

técnicos especiolizodos. Portonto, os serviços o serem conlrotodos

clossÍficom-se deÍinitivomente como lécnicos profissionois especiolizodos

no Íormo do Ar1. l3 do Lei no 8.666193.

DA NOTóRIA E PECIALIZACÃO

A empreso responsóvel pelo execuçôo dos serviÇos, possui

gronde renome, lorgo quolificoçÕo e experiêncio profissionol

multidisciplinor. ConÍorme documentoçôo ocostodo oo processo, o

empreso opresento inúmeros Aiestodos de Copocidode Técnico

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

noiório especiolizoçÕo do empreso, sendo suos corocterísticos profissionois

ideois poro o exercício dos funções exigidos em controto.

No oprecioçõo dos otividodes objeto do controlo, verifico-se

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

conhecimentos técnicos no óreo de Contobilidode público. por eslos

corocterísticos resto evidenciodo o noturezo singuloríssimo do objeto do
conlroto, que demondo conhecimentos extremomenle especiolizqdos,
que incluom o formoçôo conÍóbil e voslo experiêncio no AdminislroçÕo
Público, quolidodes reunidos pelo empreso conlrotodo.

SINGULARIDADE DO OB.J ETO
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Ante o exposlo, pelos motivos ocimo esposodos, veriÍico-se

que o situoçÔo opresentodo se enquodro dentro do hipólese de

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

Lei n" 8.óóól93, ossim, opino-se em princípio, pelo controtoçÕo 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, CÉP.:66035-220, no volor totol de R$-3ó.003,00 (lrinlo e

seis mil e Írês reois) poro prestor os serviços contóbeis, com vislos à

eloboroçÕo e execuçÕo especiolizodos sobre conlobilidode público

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

Porecer nÕo vinculonte, meromente opinolivo.

Solvo melhor juízo, é como entendemos.

ITAITUBA . 20l'7.

Procur un IC icipo Ir

OAB/PA n" 9.9 4
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