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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 NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO 

Acerca da notória especialização do profissional ou da empresa a ser contratada, 

a Lei de Licitações, em seu art. 25, § 1º, estabelece que: 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 seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 

satisfação do objeto a ser contratado. 

Com base nos dispositivos da Lei 8.666/93, evidencia -se que a hipótese de 

contratação configura-se como inexigibilidade de licitação, assim que os requisitos de 

notória especialização do contratado e da singularidade dos serviços a serem prestados, bem 

como da incapacidade de absorção dos serviços pelo corpo técnico da municipalidade forem 

evidenciados. 

Desta feita, a contratação da W.F MOTA CONTABILIDADE , CNPJ 

27.480.932/0001-35, está fundamentada no artigo 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, pois a referida 

empresa oferece profissionais de notória especialização, os quais apresentam experiências e 

qualificações relacionadas com os serviços a serem prestados no âmbito da Administração 
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Municipal, além disto, trata-se de objeto de natureza singular ao qual se exige profissionais 

com qualificação e prestígios específicos para a execução dos serviços técnicos pretendidos. 

 

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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