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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2019-231201 

 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

1) RELATÓRIO: 
 

 

 A Comissão de Licitação da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES/PA, 

deliberou, nos autos concernente a contratação do objeto do presente TERMO, 

sugerindo que a mesma se realizasse através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 

por constar no seu cadastro, empresa profissional com excelente ficha técnica e 

especialização no ramo, bastando para tanto, a sua contratação imediata, após a 

publicação de tal procedimento, observados preços e condições compatíveis com as 

práticas no ramo de atividade. 

 

2) PARECER: 
 

A Câmara Municipal de Colares/PA, solicitou a contratação de pessoa jurídica 

para prestar serviços de assessoria contábil especializada em contabilidade pública para 

atendimento das necessidades do referido órgão, a pessoa jurídica EQUIPE 

CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, com endereço na Travessa Veríssimo, 

bairro Samambaia, Capanema/PA, CEP: 600286, dando origem ao processo 

administrativo de inexigibilidade nº 6/2019-31201. 

 

A Constituição Federal prevê, no art. 37, inciso XXI, que a Administração 

Pública, para efetuar obras serviços, compras e alienação, está adstrita à instauração de 

processo de licitação pública, em consonância com o procedimento previsto, em 

consonância com o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93. 

 

Entretanto, há casos em que o procedimento licitatório prévio pode ser mais 

nocivo ao interesse público do que sua efetiva realização, seja pela demora do 

procedimento, pela inconveniência ou impossibilidade de realização do certame, entre 

outros. 

 

Com efeito, o caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93 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 ou empresas de 

notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação". (grifo nosso). 

 



 

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

13, inciso III do mesmo diploma legal, não resta nenhuma dúvida de que os serviços a 

serem contratados são condizentes com o dispositivo correspondente que diz respeito a 

assessoramento ou consultoria técnica e auditorias financeiras ou tributárias. 

 

A natureza singular afasta os serviços cotidianos, ainda que técnicos, e de 

outro, não limita a ponto de ser inusitado, atípico, exclusivo, etc, mas especial, distinto 

ou até mesmo dotado de uma engenhosidade, conforme enunciado do acórdão 

2616/2015 do TCU: 
 

“Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito 

de singularidade não pode ser confundido com a ideia de unicidade, 

exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato de o objeto poder ser 

executado por outros profissionais ou empresas não impede a 

contratação direta amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993. A 

inexigibilidade, amparada nesse dispositivo legal, decorre da 

impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento.” 

 

 

Assim, a similitude tem como consequência, o fato de que o serviço não esteja 

dentre aqueles cotidianos realizados pela Administração Pública. Necessário se faz que 

o objeto possua uma característica particularizada, individual, que o situe fora do 

patamar dos serviços comuns. 

 

Outro aspecto do termo refere-se ao modo de executar o serviço. Necessário se 

faz, ainda, que o sujeito execute de modo especial o objeto, o que é, em síntese, o que 

busca a Administração Pública: a execução do serviço de modo particularizado, de 

forma a assegurar seja alcançado o objetivo almejado, atendendo ao interesse público. 

 

Em síntese, as características especiais e particularizadas do sujeito devem, 

necessariamente, mostrar-se presentes no processo de execução do serviço contratado, 

de forma a alcançar o objetivo buscado pela Administração pública. 

 

 Desse modo, vislumbra-se que o rigor da lei tem sido abrandado no caso 

concreto, com vista sempre a buscar o pronto atendimento do interesse público, 

evitando excessos e rigorismos que possam ser mais prejudiciais do que produtivos. 

 

O art. 25, § 1º conceitua a notória especialização: 

 
"Considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 

aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados 

com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato." 

 

No sentido de reconhecer a natureza singular da prestação de serviço contratada 

por inexigibilidade, o TCU dispôs, em enunciado no acórdão 103/20111: 
 

 



 

“Para a contratação, por inexigibilidade de licitação, de serviço 

técnico profissional especializado deve estar demonstrado que este 

possui características singulares, além da condição de notória 

especialização do prestador.” 

 

 

Mister frisar que o trabalho contábil exige uma altíssima relação de 

confiabilidade, que é de caráter subjetivo, entretanto aliado aos demais requisitos que 

demosntram a notoriedade do profissional de contabilidade. Assim discorre Dalmo de 

Abreu Dallari: 

 
“[...] existem assuntos de grande repercussão política, correspondentes 

a programas ou prioridades determinadas exatamente pela supra-

estrutura política eleita democraticamente pelo corpo social. Temas 

dessa natureza requerem o concurso, ou de assistentes jurídicos 

nomeados para cargos de provimento em comissão, ou a contratação 

temporária de profissionais alheios ao corpo permanente de 

servidores" (2000, p. 02).” 
 

O contratado apresentou as características de qualificação exigidas, tais como 

singularidade, tanto do objeto quanto do sujeito, pela relação de confiança, além da 

notória especialização e adequação dos serviços ao rol daqueles especificados no art. 

13 da Lei nº 8.666/93, ensejando a inviabilidade da licitação, tornando inexigível o 

processo licitatório.  

 

 

Observa-se, ainda, que o valor do contrato encontra-se compatível com a 

realidade do Município, bem como com os preços praticados no mercado. 

 

3) CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, verifica-se que o objeto do contrato solicitado com EQUIPE 

CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, com endereço na Travessa Veríssimo, 

bairro Samambaia, Capanema/PA, CEP: 600286, dando origem ao processo 

administrativo de inexigibilidade nº 6/2019-31201, pela singularidade, notória 

especialização do contratado e adequação dos serviços especificados no rol dos 

especificados no art. 13 da Lei nº 8.666/93 enseja a inviabilidade da licitação, tornando 

inexigível o processo licitatório. 

 

 

É o parecer. S.M.J. 

 

Colares/PA, 27 de Dezembro de 2019. 

 

_____________________________________________ 

NIKY LAUDA LEAL CARVALHO 

OAB/PA 27.070 
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