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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.02.2021.001/CPL 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2021-004 

 
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Sebastião da Boa Vista, por ordem do 

Ordenador de Despesas e no uso de suas funções vem abrir o presente Processo de INEXIGIBILIDADE Nº 
6/2021-004, com vistas à Contratação de Pessoa Jurídica para os Serviços Especializados de Engenharia 
para supervisão, coordenação, orientações técnicas, pareceres técnicos, elaboração de projetos, 
elaboração de orçamentos e fiscalização de obras para atender as necessidades do Município de São 
Sebastião da Boa Vista-Pa. 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
A Inexigibilidade tem como fundamento o Art.25, inciso II, combinado com o Art. 13, incisos III e IV da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, onde ser diz: 
Lei. 8.666/93 
 
Art.25. É INEXIGIVEL a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:  
Inciso 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 Fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a: 
 Inciso III – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 

Inciso IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços 
                           

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
Justificamos a contratação do objeto do presente termo, com base na redação do inciso II do art. 25 da 
Lei 8.666/93 que autoriza a INEXIGIBILIDADE de licitação 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.  
Considerando como ponto relevante ao processo de decisão a contratação por tratar-se de assessoria e 
consultoria técnicas voltadas à área de engenharia especializada compreendendo Elaboração de Projetos 
Básicos objetivando a captação de recursos junto as esferas Federal e Estadual acessadas diretamente ou 
pelos sistemas: SICONV, SIMEC, SISMOB; Monitoramento e acompanhamento de execução física e 
resultados junto aos sistemas governamentais: SICONV, SIMEC, SISMOB, GEOOBRAS; Emissão de Laudos 
Técnicos de Inspeção Predial, identificando anomalias construtivas, falhas de manutenção, com objetivo 
de restabelecer funcionalidade de edificações da administração municipal; 
Sendo assim, na conformidade do que dispõe a súmula 252-TCU, podemos inferir que para que se admita 
a possibilidade de inexigibilidade de licitação, para a contratação de serviços técnicos profissionais 
especializados, exige-se a demonstração da inviabilidade da competição, no âmbito do certame licitatório, 
inviabilidade essa que, a teor da referida Súmula 252/TCU, decorrem, concomitante, de três requisitos, 
quais sejam: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza 
singular do serviço e notória especialização do contratado. O caso específico amolda-se claramente à 
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hipótese enunciada na Súmula 252 do TCU, restando presentes os requisitos que autorizam a contratação 
direta.  
Da Natureza técnica especializada do serviço. O serviço objeto da contratação o é, por consideração legal 
genérica, de natureza técnica especializada, somente operado mediante habilitação técnica específica 
(CBO 2142-05), de nível superior e com inscrição em órgão de classe. Isto, ademais, é o que dispõe o art. 
13, cujo caput já considera “serviços técnicos profissionais especializados” os casos que enumera. O caso 
em questão, nessa linha, enquadra-se nos incisos III e IV do referido artigo da lei de licitações, cumprindo, 
assim, o primeiro requisito. 
Da Singularidade do Serviço e Notoriedade da Especialização do Contratado. Embora não se confundam 
tais requisitos a aferição de ambos, de modo geral e no presente caso concreto, denota evidente relação 
de causalidade mútua, de modo que o serviço singular revela a notoriedade do profissional e vice-versa. 
Nesse sentido, no caso específico da contratação ora em justificação, ambos os requisitos se fazem 
presentes. De início, na aferição da singularidade, na esteira da assentada jurisprudência do TCU, deve-se 
atentar para que não se confunde tal requisito - a singularidade do serviço – com as ideias de unicidade, 
exclusividade, ineditismo ou raridade. Tais noções enquadram a contratação nos ditames da cabeça do 
artigo 25 da lei de licitações e não no caso específico, ora justificado, do inciso II do mesmo dispositivo 
legal. Assim, a ocorrência desse requisito, na análise dos casos de inexigibilidade sob os moldes do art. 25, 
II, não pode ser reduzida às referidas noções, de ponderação mais caracteristicamente objetivas. A 
segurança da obtenção dos objetivos jurídica e materialmente buscados com a contratação dependem, 
em elevado grau, de elementos impassíveis de aferição objetiva e que forneçam elementos claros e 
idôneos viabilizadores da competição. O caso ora justificado demonstra a singularidade do serviço objeto 
da contratação em especial pela notoriedade da especialização do profissional contratado, na esteira da 
relação de causalidade acima mencionada e hoje reconhecida, inclusive, por força de disposição legal. 
Trata-se da lei Federal n.º 14039, de 17.08.2020, a qual a presente justificativa invoca por analogia, haja 
vista ocupar-se dos mesmos requisitos contratuais. O art. 1º dá nova redação ao art. 3º-A da lei 8.906/94 
(Estatuto da OAB), o qual passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º-A. Os serviços profissionais de 
advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, 
nos termos da lei” (sem grifos no original). Coube, entretanto, ao parágrafo único do referido dispositivo, 
com a alteração da lei 14039/2020, a caracterização conceitual da “notória especialização”, assim 
dispondo: “Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou sociedade de advogados 
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”. Essas mesmas especificações são asseguradas pela referida lei à 
contratação dos serviços de contador, igualmente pessoa física ou jurídica. No caso justificado a 
sociedade profissional contratada, além da capacidade técnica formalmente atestada, é possuidora de 
conhecimento diferenciado da diferenciada realidade local, em face de suas atuações anteriores e sua 
experiência, somados ao seu diversificado aparelhamento e equipe técnica, de modo a tornar evidente a 
notoriedade de sua especialização e singularidade de seu serviço, demonstrando, assim, a ocorrência do 
segundo e do terceiro requisitos ensejadores da inviabilidade da competição e atendendo, outrossim, as 
disposições do artigo 25, II da lei 8.666/93, em combinação específica com o artigo 13, III e IV, da mesma 
lei. De tal modo, considerando que a empresa ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ nº 
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11.732.866/0001-03 possui comprovada especialização necessária ao atendimento dos interesses da 
Administração Municipal, tendo apresentado Atestados de Capacidade Técnica que subsidiam a escolha e 
ressaltando que o valor proposto está de acordo com os praticados no mercado, justifica-se a 
contratação. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

 
A escolha recaiu em favor da empresa ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ nº 
11.732.866/0001-03, em consequência de possuir comprovada especialização e equipe técnica com 
experiência na área de Engenharia a fim de dar celeridade e pronto-atendimento com qualidade e 
eficiência necessárias aos interesses da Administração Municipal, tendo apresentado Atestados de 
Capacidade Técnica que subsidiam a escolha e ressaltando que o valor proposto está de acordo com os 
praticados no mercado. Desta forma, nos termos do Art. 25, inciso II, combinado com o Art. 13, incisos III 
e IV da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é INEXIGIVEL. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
O valor total constante da proposta da empresa é de R$ 156.200,00 (Cento e Cinqüenta e Seis Mil e 
Duzentos Reais). Justifica-se o valor com base em pesquisa realizada no Portal dos Jurisdicionados do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, bem como em Portais de Transparência de 
municípios do Estado do Pará demonstrando a razoabilidade do valor proposto pela empresa ao 
Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, estando o mesmo conivente com os praticados no mercado. 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a seguinte dotação 
orçamentária:  
 
Orçamento 2021: 
 
Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista 
04 122 0003 2.006 – Gestão das políticas de Governo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica  
Fonte: 194000000 Outras vinculações e transferências 
 

Diante do exposto, solicitamos à Assessoria Jurídica Municipal, parecer a respeito do 
procedimento então realizado e emitimos a Declaração de Inexigibilidade a seguir: 
 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Sebastião da Boa Vista, no uso de suas 
atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente 
declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no Art. 25, inciso II, combinado com o Art. 
25, inciso II, combinado com o Art. 13, incisos III e IV da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores para a contratação do objeto do presente TERMO à empresa ALUIZIO TEIXEIRA FILHO 
ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ nº 11.732.866/0001-03 no valor total de R$ 156.200,00 (Cento e Cinqüenta 
e Seis Mil e Duzentos Reais). 
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São Sebastião da Boa Vista-Pa, 09 de Fevereiro de 2021.  
 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
 
  
 
________________________________ 
Suely Maria do Socorro Oliveira Monteiro  
Presidente da CPL/SSBV 
PORTARIA nº. 147/2021 - GP/PMSSBV de 05/01/2021 
  
 
 
 
_______________________________ 
Leliane Ferreira Correa  
Membro da CPL/SSBV 
PORTARIA nº. 147/2021 - GP/PMSSBV de 05/01/2021 
 
 
 
 
_________________________ 
Ana Claudia da Rocha Bastos 
Membro da CPL/SSBV 
PORTARIA nº. 147/2021 - GP/PMSSBV de 05/01/2021 
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