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PARECER JURÍDICO Nº-002/2022-CMIP 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CPL Nº-002/2022-CMIP 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº-002/2022-CPL-CMIP. 
 
OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO É 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. 

 
 
I - DA CONSULTA 
 
 Os presentes autos foram submetidos a esta Assessoria Jurídica 
para emissão de parecer acerca da possibilidade de contratação direta – por 
Inexigibilidade de Licitação tomada pelo nº-002/2022-CPL-CMIP, Processo 
Administrativo nº-002/2022-CMIP – da empresa CR2 CONSULTORIA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF nº-
23.792.525/0001-02, nome fantasia CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA, mediante 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para CONTRATO ADMINISTRATIVO É 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, no valor mensal de R$-1.550,00 (mil e quinhentos e 
cinquenta reais), por 12 (doze) meses, com o valor global estimado em R$-18.600,00 
(dezoito mil e seiscentos reais). 
  
 A demanda foi startada por expediente do Secretário Geral, por meio 
do Ofício nº-008/2022 – SG, que informou 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 nº101/00), 

assim como observar e atender as exigências dos Tribunais de Contas e Ministérios 
Públicos, e, expondo a importância de contratação de pessoa jurídica para suprir tal 
necessidade. Anexou-se TERMO DE REFERÊNCIA com os seguintes serviços a 
serem contratados: 
 

 Realizar coleta, revisão e publicação dos materiais e documentos exigidos por Lei e 
por Instrumento Normativo, no site oficial e Portal da Transparência da CMIP; 

 Fazer o acompanhamento das publicações de informações obrigatórias, para atender 
os 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 nº101/00), 

assim como observar e atender as exigências dos Tribunais de Contas e Ministérios 
Públicos; 

 Prestar assessoria completar para revisão de publicação de material exigido por Lei e 
por Instrumento Normativo, no site oficial do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará visando atender os ditames da Lei de Acesso à Informação (Lei 
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Federal nº-12.527/2011), a Lei da Transparência (LC nº-131/2009) e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº101/00), assim como observar e atender as exigências 

dos Tribunais de Contas e Ministérios Públicos; 

 Realizar a capacitação dos servidores indicados pela Contratada para prestar as 
informações e o apoio necessário à Contratante; 

 Emitir Relatório apontando as inconsistências de informações encontradas. 

 Comunicar a inconsistência aos servidores responsáveis pela sessão para que 
proceda a regularização da publicação da informação; 

 Implantar de toda tecnologia necessária para publicação constante das informações 
obrigatórias, para atender a 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 nº101/00), assim como observar e atender as exigências dos Tribunais de 

Contas e Ministérios Públicos e os demais órgãos de Controle Externos; 

 Alimentar, alterar, publicar e executar os demais atos como administradora o site 
oficial da Contratante. 

 
 Constam ainda, os documentos da Contratada, as Certidões de 
regularidades fiscais, Proposta Comercial com proposta financeira de acordo com os 
preços praticados no mercado, documentos pessoais da proprietária da empresa, 
Contrato Social, Atestados de Capacidade Técnica e outros documentos inerentes ao 
feito. 
 
 Por fim, cumpre registrar que constam nos presentes autos: a 
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e Autorização da Autoridade 
competente; a Autuação e o Relatório da CPL constando a razão da escolha da 
executante, a justificativa do preço, a singularidade do objeto e a notória 
especialização. 
 
 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 a fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 

 
 Obviamente que para que seja caracterizada a inviabilidade de 
competição, na análise do texto legislado, faz-se necessário que estejam presentes 
os elementos da notória especialização do contratado e o da singularidade do objeto 
do contrato. 
 
 Partindo-se para as diversas contribuições conceituais e 
notadamente ao que preceitua o §1º, do art. 25 da Lei n.º 8.666/93, temos que 
"considerar de 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 seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto de 
contrato". 
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 No tocante à singularidade do objeto, é fundamental que o serviço 
requerido pela Administração mantenha características, requisitos, estilos e 
exigências que, somente através de uma contratação direta, tem-se a certeza da 
plena satisfação no cumprimento dos desígnios estabelecidos pela Administração, 
através daquele profissional ou empresa que está particularmente capacitado a 
prestar.  
 
 Assim, em análise à consulta formulada pela Câmara Municipal de 
Ipixuna, bem como as informações colacionadas à Inexigibilidade de Licitação nº-
002/2022–PMU, entendemos ser inexigível a licitação, senão vejamos: 
 

a) Restou claro que a Contratada tem notória especialização e 

que lhe cabe realizar serviços singulares previstos no já 
mencionado inciso III, do art. 13, da Lei de Licitações, 
como: realizar coleta, revisão e publicação dos materiais e 
documentos exigidos por Lei e por Instrumento Normativo, no 
site oficial e Portal da Transparência da CMIP; Fazer o 
acompanhamento das publicações de informações 
obrigatórias, para atender os ditames Legais e dos Órgãos de 
Fiscalização Externas; prestar assessoria completar para 
revisão de publicação de material exigido por Lei e pelos 
Órgãos de Fiscalização Externas; realizar a capacitação dos 
servidores indicados pela Contratada para prestar as 
informações e o apoio necessário à Contratante; emitir 
Relatório apontando as inconsistências de informações 
encontradas; comunicar a inconsistência aos servidores 
responsáveis pela sessão para que proceda a regularização da 
publicação da informação; implantar de toda tecnologia 
necessária para publicação constante das informações 
obrigatórias, para atender a 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 nº101/00), 
assim como observar e atender as exigências dos Tribunais de 
Contas e Ministérios Públicos e os demais órgãos de Controle 
Externos; alimentar, alterar, publicar e executar os demais 
atos como administradora o site oficial da Contratante. 

 
b) Corrobora com esse entendimento o fato da empresa Contratada ser 

de capacidade reconhecida, porquanto já tendo prestado serviços 

relevantes a outras demandas. Ademais, restou demonstrado através 
dos documentos acostados ao Processo Administrativo em questão 
que, já se encontra consolidado um reconhecimento público da 
qualidade e eficiência no desempenho das atividades em comento, 
tendo a empresa prestado serviços, no mínimo, para a Câmara 
Municipal de Prainha – PA, Câmara Municipal de Muaná – PA, 
Câmara Municipal de Placas – PA, bem como, para a própria 
Contratante. 
 

 Desta forma, ficou consignado nos autos do respectivo Processo de 
Inexigibilidade que, a Contratada detém aparelhamento e conhecimento técnico 
especializado, que garantem a execução diretamente os serviços propostos. 
 Logo, sua experiência, organização e aparelhamento, permitem 
concluir que os serviços contratados e efetiva orientação, juntamente com a 
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execução, chegará à plena satisfação do objeto do contrato, o que evidência a 
singularidade do serviço a ser oferecido e a sua notória especialização. No presente 
caso se vislumbra a possibilidade da contratação direta via processo de 
inexigibilidade licitatória, já que 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 o inciso III, do art. 13, da Lei Federal nº-8.666/93, entende esta 
Assessoria Jurídica pela POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA, por meio 
de inexigibilidade de licitação, da empresa CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA – ME, CNPJ/MF: 23.792.525/0001-02, no valor mensal 
de R$-1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais), por 12 (doze) meses, com o 
valor global estimado em R$-18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais). 

 
É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 
Paragominas (PA), 07 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
OAB/PA 12.114 
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