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PARECER JURÍDICO Nº-004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-002/2021 - CMP 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº-IN.002/2021-CMIP. 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM ÊNFASE EM CONTABILIDADE 

PÚBLICA, BEM COMO ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ. 
 

 

I - DA CONSULTA 

 Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico acerca da possibilidade de 

contratação direta por inexigibilidade de licitação tomada pelo nº-IN.002/2021-

CMIP, Processo Administrativo nº-002/2021-CMIP – da empresa ASCOPP – 

SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI – ME, nome fantasia ASCOPP – ASSESSORIA 

CONTABIL E PLANEJAMENTO PÚBLICO, CNPJ/MF sob o nº-13.613.198/0001-

20, sediada na Travessa Projetada II, nº-30, Bairro: Maranhense, CEP: 68.680-000, 

Tomé-Açu, contato: (91) 3246-7965 / (91) 99148-0523, tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA CONTÁBIL, COM ÊNFASE EM CONTABILIDADE PÚBLICA, BEM 

COMO ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA 

DE PAGAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, no valor global de R$-202.800,00 (duzentos e 

dois mil e oitocentos reais). 

 A demanda foi startada por expediente da Secretaria Geral, por meio 

do Ofício nº-020/2021 - SG (fl. 02), que expôs a necessidade da contratação devido 

a inexistência de prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, de 

Recursos Humanos e de Pessoal nesta Casa de Leis. Anexou-se Termo de 

Referência/Memorial de Serviços com os seguintes serviços a serem contratados: 

a) Consultoria no processo de execução orçamentária: lançamento e 

emissão de notas de empenho, ordens de pagamento, relatórios contábeis 

mensais e de fechamento do exercício contábil, assim como, em todas as 

rotinas relacionadas à contabilidade da Câmara; 

b) Consultoria no processo de execução financeira (tesouraria): confecção e 

emissão dos relatórios devidos, controle de movimentação bancária, de 
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caixa e de encerramento do exercício financeiro, inclusive com o 

acompanhamento dos limites de realização de despesas estabelecidos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal; 

c) Consultoria contábil na elaboração de cálculos da despesa do Poder 

Legislativo e inclusão da mesma na proposta orçamentária do município 

para o exercício de 2021, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64 

e a Constituição Federal; 

d) Elaboração de estudos para a participação da Câmara nos projetos do 

Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 

Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2022; 

e) Consultoria na elaboração da prestação de contas para o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, relativa ao exercício de 

2021; 

f) Orientação e elaboração das rotinas contábeis relativas ao setor de 

pessoal: confecção de folhas de pagamento de servidores e vereadores, 

cálculo de encargos previdenciários, elaboração de relatórios exigidos pela 

legislação vigente, tais como: GFIP, IRPF, DIRF, RAIS, DCTP, etc. 

g) Assessoramento à Câmara na elaboração de defesas junto ao Tribunal de 

Contas em casos de questionamentos referentes ao exercício de 2021; 

h) Assessoramento para a manutenção e implementação dos sistemas de 

controle de almoxarifado e patrimônio; 

i) Assessoria contábil, financeira e econômica diária, por telefone, fac-

símile, internet e através da disponibilização de 01 (um) ou mais 

funcionários da empresa para realizar os serviços constantes neste objeto. 

j) Emissão de pareceres em questões relacionadas aos itens anteriores; 

k) Representação da Câmara Municipal junto a Receita Federal do Brasil 

– RFB, na utilização, por meio de certificado digital, de todos os serviços 

existentes e os que virem a ser disponibilizados; 

l) Envio pelo Sistema do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará. 

Sendo os serviços contratados prestados da seguinte forma: 

a) Assessoria e Consultoria Contábil por intermédio de Contador(a), 

devidamente inscritos no Conselho Federal de Contabilidade, com 

experiência comprovada em Contabilidade Pública; 

b) Consultoria Contábil a fim de dirimir dúvidas de interesse do 

Poder Legislativo; 

mailto:ribeiro2017.adv@gmail.com
mailto:advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com


Elvis Ribeiro 
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ: 17.512.585/0001-21 
 

 

 Av. Pte. Vargas, Anexo do Posto Uraim, Sala 8-A (Altos), Bairro Uraim, CEP: 68.625-130, Paragominas/PA. 
Fone (91) 98857-5050, e-mail: ribeiro2017.adv@gmail.com e advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com. Página 3 de 5 
 

c) Atender prontamente aos pleitos da Câmara Municipal de Ipixuna 

do Pará, emanadas diretamente do seu Presidente ou por 

intermédio do Secretário Geral, aos quais a Contratada se 

reportará nas questões controvertidas e complexas, adotando-se a 

tese ou medida contábil que lhe for mais correta, comprometendo-

se a Câmara Municipal no acolhimento das conclusões contábeis 

e o fornecimento de documentação legal para a exímia prestação 

dos serviços; 

d) Colocar à disposição da Câmara Municipal profissionais 

contadores(as) para o atendimento em sua sede, quando 

necessário; 

e) Atender a chamados emergenciais, sempre que for solicitado; 

f) Promover as respostas de consultas por meio dos sistemas de 

comunicação disponíveis como: e-mail, telefone e on-line. 

 

 Ato contínuo, a Autoridade Superior JUSTIFICOU a necessidade de 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços, Contábeis, de 

Recursos Humanos e de Pessoal com o objetivo de suprir a inexistência de 

Consultoria e Assessoria, Contábil, de Recursos Humanos e de Pessoal, para atender 

a Câmara Municipal, com o fito de que sejam observadas, as previsões legais e 

normativas, as recomendações dos órgãos de controle e os princípios da 

administração pública, pertinentes a essas áreas. Assim, APROVOU o Termo de 

Referência/Memorial de Serviços e AUTORIZOU a abertura do procedimento 

Licitatório. Após, despachou os autos à Comissão Permanente de Licitação – CPL 

para que fossem adotadas as providências cabíveis objetivando a realização da 

contratação. 

 Constam nos autos: 

a) Ofício de solicitação da contratação; 

b) Justificativa da contratação e autorização para abertura do procedimento 

licitatório; 

c) Proposta de Prestação de Serviços; 

d) Documentação da empresa ASCOPP – ASSESSORIA CONTABIL E 

PLANEJAMENTO PÚBLICO, CNPJ/MF sob o nº-13.613.198/0001-20; 

e) Certidões de Regularidade Fiscal da empresa; 

f) Declaração de Adequação Orçamentaria e Financeira; 

g) Autorização da Autoridade Competente; 
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h) Autuação; 

i) Minuta do Contrato Administrativo; 

j) E as demais exigências legais. 

 Por fim, cumpre registrar que constam nos presentes autos a 

Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e a Autorização da 

Autoridade competente. 

 É o breve relatório. Assim chegam os autos para que este Jurídico 

teça as considerações sobre a sua legalidade. 

 

II - DA ANÁLISE JURÍDICA 

 Na forma do inciso II, do art. 25, da Lei Federal nº-8.666/93, que 

regula o instituto das licitações e contratos administrativos, é inexigível a licitação 

"para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da mesma Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação". O aludido 

diploma legal considera, entre outras hipóteses, como serviços técnicos 

especializados os trabalhos realizados relativos a pareceres, perícias e avaliações em 

gera e assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 

 Neste sentido, na contratação de escritório de contabilidade é 

impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual realizado por 

profissional de contabilidade, pois se trata de prestação de serviços que, por sua 

natureza, são técnicos e singulares, conforme preconizam os §1º e §2º, do art. 25, 

do Decreto-Lei nº-9.295/46, acrescidos pela Lei Federal nº-14.039/2020. 

Assim, comprovada a notória especialização, resta a inviabilidade da competição 

licitatória cabendo a sua Inexigibilidade, conforme dispõe o caput art. 25 c/c seu 

inciso II c/c os incisos II e III, do art. 13, todos da Lei Federal nº-8.666/93, 

senão vejamos: 

 
Decreto-Lei nº-9.295/46 
Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 
(Incluído pela Lei nº 14.039, de 2020) 
§1º Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, 
técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, 
nos termos da lei. 
§2º Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade 
de profissionais de contabilidade 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.” (NR) 
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Lei Federal nº-8.666/93 
Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
(...) 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias;              (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
(...) 
 
Art. 25.  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; 
(...) 
 

 Logo, a experiência, a organização e o aparelhamento da Empresa 

ASCOPP – Assessoria Contábil e Planejamento Público permitem concluir que os 

serviços contratados e efetiva orientação, juntamente com a execução, chegará à 

plena satisfação do objeto do Contrato, o que corrobora com a singularidade do 

serviço a ser oferecido e a sua notória especialização. No presente caso, a 

contratação direta via processo de inexigibilidade licitatória – já que estão presentes 

os seus requisitos legais – demonstra-se, ainda, o meio legal mais recomendado 

diante da indispensável confiabilidade envolvida na contratação pretendida. 

 

III – DA CONCLUSÃO  

 Ante o exposto e considerando o que preceitua o inciso II, do art. 

25, c/c os incisos II e III, do art. 13, da Lei Federal nº-8.666/93, entende esta 

Assessoria Jurídica pela POSSIBILIDADE/VIABILIDADE jurídica da contratação 

direta, por inexigibilidade de licitação, da ASCOPP – Assessoria Contábil e 

Planejamento Público, CNPJ/MF sob o nº-13.613.198/0001-20, no valor global de 

R$-202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais); ante a comprovação dos 

requisitos para a sua concretização. 

É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 

Paragominas (PA), 11 de janeiro de 2021. 

 

 

 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
OAB/PA 12.114 
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