
 

   ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO 

 

PARECER JURÍDICO 

  

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 002.2021-01 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 6/2021-001PMPD 

PROCEDÊNCIA: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER JURÍDICO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 

E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE 

JUSTIFICATIVAS, DEFESAS E RECURSOS DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - 

TCM, ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA GERENCIAL, FAZENDO A 

UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NA ÁREA DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 

D’ARCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FME E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS PARA O EXERCÍCIO 2021. 

 

 

    A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pau 

D´arco submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedimento licitatório 

na modalidade inexigibilidade para emissão de parecer acerca da possibilidade de 

contratação de empresa para prestação de serviços de contabilidade à Prefeitura 

Municipal de Pau D´arco, Secretaria Municipal de Educação / FME e Secretaria 

Municipal de Saúde para o exercício 2021. 

    Consta no presente certame: solicitação de despesas da 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria Municipal de Orçamento e 

Finanças; Proposta de Prestação de Serviços Plano de Trabalho; atestado de capacidade 

técnica; atos constitutivos e suas alterações; carteira de identidade profissional; diploma, 

certidão simplificada digital, certidão negativa de débitos federais; certidão negativa de 

débitos estaduais; certidão negativa de débitos trabalhistas e certidão de regularidade 
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junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; solicitação de reserva de 

recursos; informação da dotação orçamentária; justificativa e razões da comissão de 

licitação. 

    Relatado o pleito passo ao Parecer. 

    É imperioso destacar que a análise neste parecer se 

restringe tão somente acerca da possibilidade de realizar contratação na modalidade de 

inexigibilidade, que tem em seus quadros contadores para prestação de serviços de 

contabilidade. 

    Destaca-se que a análise será restrita aos pontos jurídicos, 

estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários, tendo 

por base as informações prestadas e a documentação encaminhada pelos Órgãos 

competentes e especializados da municipalidade.  

    Nessa premissa trata-se de parecer consultivo, sem caráter 

vinculativo nem decisório, a ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a 

obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existência de divergência quanto 

há interpretação da norma disciplinadora do tema, enfim, passa-se a examinar os 

aspectos jurídicos-formais do processo em questão, sob a ótica de parecerista. 

    Portanto, tomam-se as informações como técnicas, dotadas 

de verossimilhança, pois não possui este causídico o dever, os meios ou sequer a 

legitimidade de deflagrar investigação para aferir o acerto, a conveniência e a 

oportunidade dos atos administrativos a serem realizados. 

    Feita as devidas ressalvas, como regra a administração 

pública para contratar serviços, adquirir produtos ou adquirir produtos e serviços é 

obrigada a realizar processo licitatório, nos termos do artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes, 

ressalvados os casos especificados na legislação. 

    A licitação configura procedimento administrativo 

mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, 
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caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, 

devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal na legislação infraconstitucional. 

    Todavia, existem certas situações em que o gestor público 

em virtude da existência de determinadas situações, poderá dispensar a realização de 

certame, como são os casos previstos no art. 24 da Lei 8.666/93. 

    Outros casos, o ordenador de despesa se encontrará diante 

de situações, ora materiais ora jurídicas, que o impossibilitarão de realizar a licitação, 

como nos casos previstos no art. 25 da referida lei, são as hipóteses de inexigibilidade 

de licitação. 

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; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

§ 1o Considera-se 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 o 
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seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

 

    O art. 13 da Lei 8.666/93 trata do que seriam os serviços 

técnicos profissionais: 

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; 

 

    No ano de 2020 houve a alteração do Decreto Lei de nº 

9.295, de 27 de maio de 1946, alterações essas trazidas pela Lei nº 14.039, de 17 de 

agosto de 2020 qual confirmou a notória especialização o profissional ou a sociedade de 

profissionais de contabilidade, vejamos: 

Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de 

contabilidade: 

a) organização e execução de serviços de contabilidade 

em geral; 

b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, 

bem como de todos os necessários no conjunto da 

organização contábil e levantamento dos respectivos 

balanços e demonstrações; 

c) perícias judidais ou extra-judiciais, revisão de balanços 

e de contas em geral, verificação de haveres revisão 
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permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais 

ou extra-judiciais de avarias grossas ou comuns, 

assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades 

anônimas e quaisquer outras atribuíções de natureza 

técnica conferidas por lei aos profissionais de 

contabilidade. 

§ 1º Os serviços profissionais de contabilidade são, por 

sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada 

sua notória especialização, nos termos da lei.    (Incluído 

pela Lei nº 14.039, de 2020) 

§ 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.       

(Incluído pela Lei nº 14.039, de 2020) 

  

    Além disso, para a caracterização da inexigibilidade de 

licitação prevista neste inciso a lei exige, ainda, a singularidade do objeto da contratação 

e a notória especialização. Nesse sentido a Súmula 252 do Tribunal de Contas da União: 

“A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos a que alude o 

inciso II do art. 25 da Lei n° 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.” 

    Nestes termos, é possível observar a viabilidade de 

contratação do prestador de serviços uma vez atendidos os dispostos legais constantes 
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dos arts. 25, II, c/c art. 13, III do disposto legal supra referenciado. Ocorre que em se 

tratando do art. 25, particularmente no que tange o inciso II, que se amolda a hipótese 

da Consultoria e Assessoria de natureza técnica, como é o caso da Contabilidade, objeto 

da presente análise, a licitação não é apenas dispensada, é inexigível. Vale dizer, 

portanto, que, ingressa na esfera da discricionariedade do Poder Público e, caso este 

contrate serviços de contabilidade sem licitação com o particular, por força da ressalva 

da lei, tal contrato não poderá ser atacado sob alegação de ilegalidade. 

    Ainda, sobre o tema importa dizer que o profissional 

selecionado para executar o serviço técnico profissional especializado de natureza 

singular deve apresentar nível diferenciado de conhecimento, qualificação e 

especialização que o coloque em patamar superior aos demais profissionais da área 

sendo tal condição de renome notória no seguimento do mercado. Discorrendo sobre a 

singularidade do serviço a ser contratado, assevera o citado autor: 

“Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve 

ser havido como singular quando nele tem de interferir, 

como requisito de satisfatório atendimento da necessidade 

administrativa, um componente criativo de seu autor, 

envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial 

habilidade, a contribuição intelectual, artística, ou a 

argúcia de quem o executa, atributos, estes, que são 

precisamente os que a Administração reputa convenientes 

e necessita para a satisfação do interesse público em 

causa. (...). É natural, pois, que, em situações deste 

gênero, a eleição do eventual contratado - a ser 

obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de 

reconhecida competência na matéria - recaia em 

profissional ou empresa cujos desempenhos despertem no 

contratante a convicção de que, para cada caso, serão 

presumivelmente mais indicados do que os de outros, 

despertando-lhe a confiança de que produzirá a atividade 
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mais adequada para o caso. Há, pois, nisto também um 

componente subjetivo ineliminável por parte de quem 

contrata. Foi, aliás, o que Lucia Valle Figueiredo, 

eminente Desembargadora Federal aposentada do TRF 

da 3ª Região, apontou com propriedade: „Se há dois, ou 

mais, altamente capacitados, mas com qualidades 

peculiares, lícito é, à Administração, exercer seu critério 

discricionário para realizar a escolha mais compatível 

com seus desideratos”. (ob. Cit., p.478). 

 

    A aparente notoriedade do contratado, decorre da 

documentação carreada ao processo licitatório, via certificados de cursos, 

responsáveis técnicos com extenso currículo técnico e, larga experiência no mercado, 

o que confere a Administração a segurança de que a mesma atenderá a sua 

necessidade já que a mesma demonstra êxito no desempenho anterior do serviço, 

quando da prestação efetivada junto a outras entidades públicas, subordinadas a 

regime jurídico de contratação semelhante ao do Contratante, como pode ser 

comprovado por meio dos atestados de capacidade técnica apresentados.   

    Segundo a proposta de prestação de serviço possui vasta 

experiência no mercado, especificamente na área da contabilidade pública, com vários 

anos de atuação perante a Prefeitura Municipal de Afuá (Atestado de Capacidade 

Técnica), Prefeitura Municipal de Parauapebas, Prefeitura Municipal de Marituba; 

Prefeitura Municipal de Redenção e Prefeitura Municipal de Cumarú do Norte, além 

de atuar em diversos órgãos públicos no Estado do Pará, com atuação nos Tribunais 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) e Tribunal de Contas do 

Estado do Pará (TCE-PA), conforme pode se constatar pela atuação no mercado 

durante esses anos, conforme faz prova a documentação acostada aos autos. 

    Segundo o Plano de Trabalho apresentado pela empresa 

ela irá atuar junto a prefeitura municipal e secretárias nas áreas de contabilidade, 
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tesouraria, planejamento (PPA, LDO e LOA), Setor de compras, Secretarias, TCM até 

parecer conclusivo daquele órgão. 

    Não obstante, há que perquirir ainda o fator confiança, que 

apesar de não expresso em lei para hipótese de inexigibilidade, salta à evidência, 

também como insuscetível de competição, e por isso, vem sendo difundido pela 

doutrina e jurisprudência, em situações semelhantes ao particular ora discutido. 

    Vale ressaltar que o Município de Pau D’arco e tampouco 

suas Secretarias, não possuem em seu quadro de pessoal, profissionais especializados 

para suprir a necessidade do serviço pretendido com toda a expertise e demais 

comprovações técnicas observadas nos autos. 

     Quanto a minuta do do contrato, esta deve seguir as regras 

previstas pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93. Na minuta acostada aos autos estão presentes: 

cláusula referente ao objeto; prazo de execução e local de entrega; do recebimento; do 

valor; dotação orçamentária; pagamento; obrigações das partes; penalidades; rescisão 

contratual; da gestão e fiscalização; da legislação; casos omissos e foro. 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as 

que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, 

data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os 

critérios de atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 

definitivo, conforme o caso; 
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V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação 

da classificação funcional programática e da categoria 

econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 

penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta 

Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 

para conversão, quando for o caso; 

I - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do 

licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda 

a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

    Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes 

os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da 

Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise 
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desse Assessor Jurídico, podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos 

pretendidos, no que tange a contratação dos Técnicos Especializados em Assessoria de 

Consultoria e Assessoria Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Operacional 

para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D’arco, Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação / FME e Secretaria Municipal 

de Orçamento e Finança, cumpridas as formalidades administrativas.  

    Retornem os autos a Comissão Permanente de Licitação. 

Pau D’arco, 29 de janeiro de 2021. 
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