
 
 

 ESTADO DO PARÁ 
         CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
INEXIGIBILIDADE Nº 6/0401003/2021-IN-CMCP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0401003/2021 – CPL-CMCP 

 

 

    A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Concórdia Do Pará, consoante 

autorização do Exmo. Sr. BRUNO PASTANA FEIO, Presidente desta Casa de Leis, vem abrir 

o presente processo de INEXIGIBILIDADE para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA CONTÁBIL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, DE ACORDO 

COM O ARTIGO 25, INCISO II DA LEI 8.666/93 e em conformidade com o estabelecido no 

Termo de Referência acostado aos autos que passa a fazer parte integrante deste processo, 

independente de transcrição. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, 

inciso III e Parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

Vejamos: 

“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;” 

 

“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;” 

 

Considerando que os Tribunais e a doutrina já há muito vem entendendo sopesados e 

harmonicamente pela viabilidade da contratação de serviços técnicos especializados via 

inexigibilidade de licitação, quando, além de especializado e exige-se a confiança do 

Administrador; 

 

DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO 
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Nesse contexto, versa a Lei de Licitações, em seu art. 25, inciso II, sobre a inexigibilidade 

“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”. 

O conceito de singularidade não está vinculado à ideia de unicidade. Para fins de 

subsunção ao art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, entendo não existir um serviço que possa ser 

prestado apenas e exclusivamente por uma única pessoa. A existência de um único sujeito em 

condições de ser contratado conduziria à inviabilidade de competição em relação a qualquer 

serviço e não apenas em relação àqueles considerados técnicos profissionais especializados, o que 

tornaria letra morta o dispositivo legal. 

Assim, quando presente a singularidade dos serviços técnicos a serem prestados, mormente 

em se tratando de realização de assessoria e consultoria técnica contábil, inegavelmente a Lei de 

Licitações estabelece a possibilidade de inexigibilidade de licitação. Ademais, para a configuração 

de hipótese de inexigibilidade de licitação para a contratação de ditos serviços singulares, 

imprescindível é a notória especialização do contratado. 

 

Concórdia do Pará, 12 de janeiro de 2021. 

 

 

LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria 02/2021 de 04/01/2021. 
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