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DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO 

 

 

 

  A Comissão de Licitação do Município de COLARES, através do(a) CÂMARA 

MUNICIPAL DE COLARES, consoante autorização do Sr. EDSON VIEIRA REBELO, 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, vem abrir o presente processo administrativo 

para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA JURIDICA (ADVOGADO), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE 

COLARES. 

 

 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

 

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, caput e 

parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

Com efeito, o caput do art. 25 dispõe: "É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial:".... 

 

"II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação". 

 

Em relação aos serviços técnicos a que se refere o artigo supra, arrolados no art. 13, não 

resta nenhuma dúvida de que os serviços a serem contratados incluem-se entre eles, por estarem 

contemplados em mais de uma das hipóteses legais, tais como estudos técnicos, planejamentos, 

pareceres, e avaliação em geral, assessoria e consultoria técnica, patrocínio ou defesa de causas 

administrativas e treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 

 

 

A natureza singular, afasta os serviços corriqueiros, ainda que técnicos, e de outro, não 

restringe a ponto de ser incomum, inédito, exclusivo, etc, mas especial, distinto ou até mesmo 

dotado de uma criatividade ímpar. 

 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ensina: 

 

"A singularidade, como textualmente estabelece a Lei, é do objeto do 

contrato; é o serviço pretendido pela Administração que é singular, e não o 

executor do serviço. Aliás, todo profissional é singular, posto que esse atributo 

é próprio da natureza humana. 

Singular é a característica do objeto que o individualiza, distingue dos demais. 

É a presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador. A singularidade 
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não está associada a noção de preço, de dimensão, de localidade, de cor ou 

forma". 

 

Assim, a similaridade implica no fato de que o serviço não esteja incluído entre aqueles 

corriqueiros realizados pela Administração Pública. Necessário se faz que o objeto possua uma 

característica particularizada, individual, que o situe fora do universo dos serviços comuns. 

 

 

 

Escreveu Hely Lopes Meireles: 

 

“Tem-se entendido, também, que serviços singulares são aqueles que 

podem ser prestados com determinado grau de confiabilidade por determinado 

profissional ou Profissional cuja especialização seja reconhecida." 

 

Esse seria um segundo aspecto da expressão "natureza singular": a singularidade do objeto em 

relação ao sujeito, entendimento já pacificado nos Tribunais de Contas. 

 
 
 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 

implantarmos tais ações a serem desenvolvidas junto a CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES. 

 

CONSIDERANDO a inexistência de Profissional na área Jurídica nesta Câmara 

Municipal, especialista na área de Advocacia Administrativa; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade da adoção de imediatas providencias administrativas 

e judiciais a fim de evitar maiores prejuízos ao interesse público municipal; 

 
 

 

RAZÕES DA ESCOLHA 
 

A escolha recaiu na profissional NORMA SIMONE TIMÓTEO CHAGAS, em 

consequência na notória especialização do seu quadro de profissionais no desempenho de suas 

atividades junto a outros Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento dos 

problemas existentes no âmbito da Administração Municipal. 

 

  Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, III da Lei de nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. 
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nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

  A escolha da proposta, foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que 

nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica. 

 

 

  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com NORMA 

SIMONE TIMÓTEO CHAGAS, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), levando-

se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos 

deste processo. 

 

 

COLARES - PA, 30 de Dezembro de 2019 

 

 

 

______________________________________ 

EDSON VIEIRA REBELO 

Presidente da Câmara Municipal 
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