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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

  A Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU, consoante autorização do Sr. CLEONILSON DA SILVA BEZERRA, na qualidade de 

ordenador de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para Contratação de 

empresa especializada em Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa para auxiliar a 

Câmara Municipal de Vitória do Xingu, na melhoria dos resultados dos serviços públicos, 

em específico para atuar na instrução e inclusão de dados no sistema ASPEC, portal da 

transparência e também no Portal dos Jurisdicionados. Objetivando dar regularidades e 

celeridades nos procedimentos licitatórios de interesse da Câmara Municipal de Vitória do 

Xingu-CMVX 
 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

  A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25, 

inciso II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado. 

 

 

  "Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

 

  I - OMISSIS 

 

  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;" 

 

  Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

 

  III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

 

Esta consideração constitui o fundamento, a partir do qual também a Jurisprudência vai se 

orientando no juízo acerca das contratações diretas para a prestação de serviços de assessoria e 

consultoria, cabendo-me, ainda, transcrever os ensinamentos do então Ministro do Supremo 

tribunal Federal, EROSROBERTO GRAU², 

 

 

 
” Serviços singulares, assim, são aqueles que 
apresentam, a conformá-los, 
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características, de qualidade, próprias de 
seu prestador. Singulares são porque 
apenas podem ser prestados, de certa 
maneira e com determinado grau de 
confiabilidade, por um determinado 
profissional ou empresa. Por isso mesmo é 
que a singularidade do serviço esta contida 
no bojo da notória especialização.  
 
Ser singular o serviço, isso não significa 
seja ele necessariamente o único. Outros 
podem realiza-lo, embora não o possam 
realizar do mesmo modo e com o mesmo 
estilo de um determinado profissional ou de 
uma determinada empresa”  
 

O Tribunal de Contas da União (TCU), a mais importante Instituição de Controle Externo do 

País, tem interpretado como uma das mais significativas hipóteses de contratação por 

inexigibilidade de licitação: o Inciso II, do Art. 25 da Lei 8.666/93. Para exemplificar tal 

assertiva, citamos duas principais Súmulas, visto que é possível fixar uma interpretação 

adequada para a correta aplicação do Inciso II, do Art. 25 da Lei 8.666/93:  

 

A Súmula – TCU Nº 252/2010 evidencia que a inviabilidade de competição para a contratação 

de serviços técnicos, a que alude o Inciso II, do Art. 25 da Lei 8.666/93, decorre da presença 

simultânea de três requisitos: Serviço técnico especializado, entre os mencionados no Art. 13 

da referida lei; Natureza Singular do serviço; e, notória especialização do contratado. 

  

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

  O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades da 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, atendendo à sua demanda, com fulcro no 

art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, a escolha  se deu em razão do grau 

elevado de confiança depositada por este órgão, em razão de se tratar de serviços singulares e 

que exigem alto grau grande confiabilidade. Justificamos ainda, que a referida contratação dar-

se-á em virtude da necessidade dos serviços supracitados, os quais são indispensáveis para esta 

casa e visam não ocasionar prejuízos para a gestão, no que tange ao cumprimento das normas e 

legislações vigentes junto ao Poder Executivo, que por sua vez, viabiliza a contratação em 

comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

  A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente dos serviços prestados em 

outros órgãos deste município inclusive, nesta  própria casa, e também em outros municípios os 

quais foram desenvolvidos com profissionalismo, cumprindo todas as cláusulas contratuais 

conforme contratos constante dos presentes autos. 

 

 

  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com M DOS 

SANTOS MARREIROS CONSULTORIA - ME, no valor de R$ 187.000,00 (cento e oitenta 

e sete mil reais). 

 

 

VITÓRIA DO XINGU- PA, 14 de Fevereiro de 2018 

 

 

 

_____________________________ 

 ELISDINA LEMOS DE LIMA  

Comissão de Licitação 

Presidente 

__________________________ 

FRANCINILZA DE LIMA DA SILVA 

1° Membro Comum 

Secretário 

 

 

______________________________________ 

CÍNARA MENDONÇA PIMENTEL 

2°Membro Comum 
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