
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO , 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA 
CNP J/MF: 34.845.230/0001-73 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
RELATÓRIO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - CPL Nº-002/2022-CPL-CMIP. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº-IN.002/2022-CPL-CMIP. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA: REALIZAR DIAGNÓSTICO E 
LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS EM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA; COLETAR, REVISAR E PUBLICAR MATERIAIS E DOCUMENTOS 
EXIGIDOS POR LEI E INSTRUMENTO NORMATIVO; BEM COMO FAZER A 
EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO, PARA ATENDER A CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ/PA. 

Tratasse de processo administrativo para a contratação de 
empresa para prestar serviços indispensáveis ao atendimento 
dos princípios constitucionais, das leis de transparência 
pública e das normas emanadas pelos órgãos de controle 
externos. 

O presente processo visa suprir o fato de não haver, nos 
quadros da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará CMIP, 
servidor treinado e/ou capacitado para realizar o 
acompanhamento e as publicações de informações obrigatórias, 
para atender aos ditames da Lei de Acesso à Informação (Lei 
Federal nº-12.527/2011), a Lei da Transparência (LC nº-
131/2009) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nºl0l/00), 
assim como observar e atender as exigências dos Tribunais de 
Contas e Ministérios Públicos; solicito abertura de 
procedimento licitatório objetivando a contratação de empresa 
que preste serviços indispensáveis ao atendimento dos 
princípios constitucionais, das leis de transparência pública 
e das normas emanadas pelos órgãos de Controle Externos. 

Foi solicitado Proposta de Trabalho junto a empresa CR2 
TRANSPARENCIA PUBLICA. CNPJ/MF: 23.792.525/0001-02, a qual 
encaminhou proposta no valor global de R$-18. 600, 00 (dezoito 
mil e seiscentos reais) . E nítido (através de documentação 
anexa a proposta) que a empresa em questão tem notória 
especialização e é reconhecida no mercado pela prestação de 
serviços na área pública, bem como, é a empresa que já vem 
prestando bons e conceituados trabalhos para esta Casa. 

Por fim, anota-se que o procedimento encontra-se instruído com 
Termo de Referência e Análise de Proposta Comercial, bem como 
AUTORIZAÇÃO E JUSTICATIVA do Ordenador de Despesa que, após a 
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N""''°'º'"""'"coMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, encaminhou 
para está Comissão Permanente de Licitação autuar e continuar 
os procedimentos legais e necessários para a efetivação da 
demanda. 

. _Aull'uAçEo _Jw> :e;rv.ru:_mrru lllll 
A Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ - CMIP, por ordem do Ordenador de Despesa, no 
uso de suas atribuições, abriu o presente PROCESSO 
ADMINISTRATIVO - CPL Nº-002/2022-CPL-CMIP que versa sobre o 
processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO anotado sob o Nº-
IN. 002/2022-CPL-CMIP, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA: REALIZAR 
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS EM RELAÇÃO À 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA; COLETAR, REVISAR E PUBLICAR MATERIAIS E 
DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI E INSTRUMENTO NORMATIVO; BEM COMO 
FAZER A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO, PARA ATENDER 
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ/PA. 

O Legislador Pátrio previu que é INEXIGÍVEL a Licitação quando 
houver inviabilidade de competição, especialmente para a 
contratação de serviços técnicos enumerados no Art. 13 (no 
presente caso 
treinamento e 
singular, com 
especialização; 
art. 25 c/c os 
8.666/93: 

assessorias, consultorias técnicas e o 
aperfeiçoamento de pessoal), de natureza 

profissionais ou empresas de notória 
conforme preconiza o caput e o inciso II do 
incisos III e VI, todos da Lei Federal n ° -

Lei Federal nº-8.666/93 
Art. 25. É inexigível a 
houver inviabilidade de 
especial: 
( ... ) 

licitação quando 
competição, em 

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: 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
( ... ) 
III - assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
( ... ) 
(Destaques nossos) 

Desta forma, nos termos do caput e o inciso II do art. 25 
c/c os incisos III e VI, todos da Lei Federal nº-8.666/93, a 
licitação é INEXIGÍVEL. 

4.1. DA SINGULARIDADE DO OBJETO. 

A singularidade prevista no inciso II, do art. 25, do Diploma 
de 1993 que regulamenta as Licitações, é definida pelo grau de 
complexidade do serviço, ou seja, se o serviço for revestido 
de complexidade especial ou extraordinária, demandará, em 
razão do risco envolvido, sorna-se ainda o fato de que, o 
objeto pretendido, além de não poder ser escolhido por 
critérios objetivos, trata-se de um serviço que é revestido de 
especial complexidade e, para executá-lo, é preciso alguém 
também singular (o notoriamente especializado). 

Como se pode inferir das necessidades da CMIP constantes no 
Termo de Referência, o objeto pretendido guarda 
particularidades especiais quanto a sua complexidade, o que 
impede a realização de competição por critérios objetivos. Da 
mesma forma, a Administração Pública não pode arriscar a 
realização de certame sem a certeza de que os serviços 
executados atenderia a necessidade de forma satisfatória, sob 
pena de dano ao erário, dano aos munícipes e à 
responsabilização do Ordenador de despesa. Logo, necessita-se 
contratar prestador de serviços singular. 

4.2. DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. 

A Notória especialização está definida no §1º, do art. 25, da 
Lei Federal nº-8. 666/93, e é condicionada à possibilidade de 
se inferir que o trabalho executado pela contratada é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato, por meio de conceito de 
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiencias, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, vejamos: 
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·-·~·-·COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Lei Federal nº-8.666/93 
Art. 25. ( . .. ) 
( ... ) 
§1 º Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo 
de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiencias, 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. 

4.3. DA CONCLUSÃO. 

Para fins do que preceitua o II, do Parágrafo único, do art. 
26, da Lei de Licitações de 1993, cumpri informar que o 
Presidente da CPL realizou a análise da empresa CR2 
TRANSPARENCIA PUBLICA. CNPJ/MF: 23.792.525/0001-02 e sua 
Proposta Comercial. Razão pela qual, constatou que esta 
atenderá satisfatoriamente o interesse público envolvido e a 
singularidade do objeto; pois, a empresa proponente possui 
notória especialização e possui equipe técnica, aparelhamento 
e conhecimento técnico especializado, que garantem que seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto a ser contratado. 

Nos presentes autos foi juntada Análise de Proposta de 
Trabalho, na qual restou comprovado que os documentos juntados 
(contratos e demais documentos hábeis a comprovar o preço que 
a Proponente pratica no mercado, para o mesmo objeto ou 
serviços de características semelhantes), justificam o valor 
estimado para a execução dos serviços. 

Concluímos assim que, para fins de observação ao que impõe o 
inciso III, do Parágrafo Único, do art. 26, da Lei Federal nº-
8. 666/93, a Proposta de Trabalho apresentada pela empresa CR2 
TRANSPARENCIA PUBLICA. CNPJ/MF: 23.792.525/0001-02, no valor 
mensal de R$-1. 550, 00 (mil e quinhentos e cinquenta reais), 
totalizando um valor global estimado em R$-18. 600, 00 (dezoito 
mil e seiscentos reais) está de acordo com o valor que a 
Proponente pratica no mercado. 

Os recursos para o cumprimento das obrigações assumidas serão 
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provenientes de acordo com a seguinte dotação orçamentária: 

EXERCÍCIO 2022: 
• 0101 Câmara Municipal. 
• Função: 01 Legislativa. 
• Sub-Função: 031 Ação Legislativa. 
• Programa: 0001 Gestão Legislativa. 
• Atividade: 2. 001 Manutenção Administração da Câmara 

Municipal. 
• Elemento de Despesa: 

consultoria. 
3.3.90.35.00 Serviços de 

A Comissão de Licitação da CMIP, no uso de suas atribuições 
legais e considerando tudo que consta neste processo 
administrativo, vem emitir a presente DECLARAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no caput e inciso 
II, do art. 25, c/c os incisos III, e VI, do art. 13, todos da 
Lei Federal nº-8 . 666/93, para contratação do objeto do 
presente procedimento o qual consta, a empresa CR2 Consultoria 
em Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ/MF: 23.792.525/0001-02, 
como prestadora dos serviços, . 

Contatos: Fone: 91 

Ipixuna do Pará/PA, 05 de janeiro de 2022. 

Leandro /:;;.i;-;;.deiro, 
Presidente da CPL 

Maria ValdeJlSilva 
Secretário da CPL 

Holanda 

~°' oU ~ °' ~olô< 
IARA DE SOUSA LEONEZ DA COSTA 

Membro da CPL 
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