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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

A Comissão de Licitação do MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, consoante autorização da 

Excelentíssima. Sra. Prefeita Municipal MARLENE DA SILVA BORGES, Sr. Secretário de Saúde 

AZLE VILLAS BOAS BRAGA e Sra. Secretária de Educação ROSANGELA DO SOCORRO 

NASCIMENTO DA SILVA, vem abrir o presente processo de Inexigibilidade de Licitação para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA 

PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADA A 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

PÚBLICAS, BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DAS PALTAFORMAS GESTÃO DE 

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. De acordo com o Artigo 25, Inciso II da LEI Federal 

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. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Considerando a proposta de Prestação de Serviços apresentada pela empresa, na execução do 

objeto a ser contratado, espelha o valor compatível com a realidade do município. Dentro do princípio 

da economicidade pela singularidade e extensão do objeto contratual. O preço mensal no valor de R$ 

16.000,00 (Dezesseis mil reais) mensal , divididos em: R$ 9.000,00(nove mil reais) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, R$ 4.000,00(quatro mil reais) FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO e R$ 3.000,00(Três mil reais) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, assim totalizando o 

valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). 

Coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida pela Administração pública, diante 

das necessidades de atendimento de questões multidisciplinares, que mobilizarão o profissional 

indicado para a contratação direta, não só com as visitas na sede deste Município, mas com a 

disponibilidade do escritório profissional para acompanhar e atender os assuntos supervenientes, 

sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e imediata atenção. 

A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente "bruto", ou seja, cabendo à 

empresa contratada assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e 

previdenciário. 
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No que concerne a justificativa do preço definido para sua contratação, temos que na 

dificuldade de se estabelecer preços de mercado para serviços da mesma natureza e para esse 

profissional em especial, observou-se a média de serviços assemelhados a estes e que envolvem a 

mesma área de atuação em outros municípios e também através de cotação de preços de mercado, os 

quais constam nos autos, onde mostram-se compatíveis com o mercado. 

 

 DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A contratação da Empresa ANTECH SOLUCAO E GESTAO EIRELI, CNPJ 25.694.546/0001-

10, sediada na Rua 25 DE AGOSTO, 139 – CENTRO, SAO GERALDO DO ARAGUAIA – CEP: 68.570-

000, em face das informações de que possui um corpo Técnico de Profissionais com comprovada 

especialização no ramo de Assessoramento e orientação na fase de inclusão e acompanhamento 

(cadastro, envio para análise e complementação) de todas as propostas de interesse do Município de 

Magalhães Barata em todas as plataformas de Convênios. 

Além do mais, consta que esses profissionais são muito experientes, pois há vários anos 

prestam serviços especializados para as Administrações municipais, com destacada e elogiada 

atuação pelos representantes legais dos entes contratantes. O que possibilita a celebração de contrato 

de natureza multidisciplinar, envolvendo as mais variadas questões administrativas. 

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 do contrato”.   
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Parte da doutrina nacional entende que o profissional de notória especialização é aquele que 

se destaca, em um determinado território ou em uma determinada região, pela sua especialização ou 

dedicação em determinado ramo do direito, cuja atuação naquele assunto passou a ser conhecida, e 

deverá ser reconhecida por critérios subjetivos do conceito geral de que goza o profissional, aferido 

pelo bom desempenho anterior, aliado aos estudos, experiências e publicações técnicas ou científicas 

sobre a matéria de sua especialidade, atestando sua capacidade e idoneidade profissional. 

Neste sentido, faz se necessário contratar uma empresa que se enquadre no texto positivado, 

conforme o art. 25, II, da Lei Federal n° 8666, de 1993, que trata da inexigibilidade de licitação em 

decorrência da contratação de serviços técnicos especializados e art. 13, III da referida lei que definem 

os serviços técnicos profissionais especializados, e, ainda, preencha os requisitos necessitados para 

contratação, com isso, em face do objeto singular a ser contratado, escolhemos a empresa ANTECH 

SOLUCAO E GESTAO EIRELI, CNPJ: 25.694.546/0001-10, pois a mesma, conforme documentos 

anexados aos autos, possui as qualificações necessárias para o perfeito enquadramento da 

modalidade. 

A notória especialização diz respeito 'as qualidades técnicas que o profissional ou a empresa 

goza na sociedade, fruto do acumulo conhecimento em contrações anteriores. Seu trabalho e seu nível 

de conhecimento permitem a Administração considerar, de início, que estes poderão, de forma 

adequada, satisfazer plenamente aos objetivos do contrato. 

Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, Inciso 3° da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, a licitação é inexigível. 

Veja que a valoração da notória especialização do contratado é uma prerrogativa totalmente 

subjetiva da Administração Pública. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A referida contratação encontra-se fundamentada no art. 25, Inciso II, c/c Art. 13, Inciso 

V da Lei Federal 8.666/93. 

A contratação de uma assessoria tem como intuito primordial atender as recomendações da 

legislação, dos órgãos de controle e princípios da administração pública. Observando as ações 

elencado no "Termo de Referência dos Serviços", constante no bojo deste processo, que a escolha da 
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entidade para prestar os serviços de assessoria e consultoria em convênios, contratos de repasses e 

projetos de captação de recursos, deve ser norteada pela experiência e especialização para atuação na 

Administração Pública. 

A escolha da empresa se dá "em virtude de possuir vasta experiência em Assessoria Pública 

por ter prestado serviços em Prefeituras, neste estado do Pará. 

E ainda: 

"O qual ainda, inspira elevado grau de confiança à atual Administração, para executar o objeto 

do contrato a ser pactuado." 

Assim, pela particularidade e natureza dos serviços, a experiência em direito prestada a outras 

entidades permite a Administração considerar, de início, que estes poderão, de forma adequada, 

satisfazer plenamente aos objetivos do contrato. 

A inexigibilidade de licitação é um tema delicado, contempla um dos dispositivos da 

Lei de Licitações que tem originado grandes controvérsias, pois prevê a possibilidade de se 

contratar serviços com profissionais ou empresas sem licitação. Mas, para isso, é necessário 

que se alcance o exato significado das expressões: inviabilidade de competição (art. 25, caput), 

singularidade do serviço pretendido e notória especialização (art. 25, II): 

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;  

(...) 

Cumpre esclarecer, entretanto, que a contratação direta não exclui um procedimento 

licitatório. Sobre o assunto, o eminente professor Marçal Justen Filho, ensinou: 

 
Tal como afirmado inúmeras vezes, é incorreto afirmar que a contratação direta exclui 

um “procedimento licitatório”. Os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação 

envolvem, na verdade, um procedimento especial e simplificado para a seleção do 

contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série ordenada de atos, 
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colimando selecionar a melhor proposta e o contratante mais adequado. “Ausência de 

licitação” não significa desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como 

verificação da necessidade e conveniência da contratação, disponibilidade de recursos 

etc.). Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade administrativa, 

buscando selecionar a melhor contratação possível, segundo os princípios da licitação. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 12 ed. São Paulo: Ed. Dialética. 2008. p. 366). 

SINGULARIDADE DO OBJETO 

Trata-se a presente justificativa para a contratação da empresa ANTECH SOLUCAO E 

GESTAO EIRELI, CNPJ: 25.694.546/0001-10, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, 

GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, BEM 

COMO OPERACIONALIZAÇÃO DAS PALTAFORMAS GESTÃO DE CONVÊNIOS E 

CONTRATOS DE REPASSE. Tendo em vista a singularidade dos serviços a serem prestados 

e é de confiança da administração. 

A Constituição Federal de 1988 exige a realização de licitação para poder contratar com a 

administração pública, esta matéria é encontrada no art. 37, XXI da CF/88 e na Lei Federal n° 8666 de 

1993, que trata também dos casos de inexigibilidade de licitação, situação na qual se enquadra o 

presente documento. 

A contratação direta pode ser realizada mediante a inexigibilidade de licitação, disciplinada 

no art. 25, II, da Lei de Licitações – 8666/93 – in verbis: 

 

“Art. 25. É inexigível a licitação (...): 

“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;” 

 

Os serviços técnicos elencados no art. 13 da referida lei descrevem o que pode ser considerado 
como serviço especializado, que em nosso caso é o expresso no inciso V: 
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“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; ; (Redação dada pela Lei nº 8.666, de 1993)”. 

A própria lei de licitações, Lei nº 8.666/1993, define o que é notória especialização, 

senão vejamos: 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: § 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 seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.” 

 

A complexidade da Administração Pública torna prudente a assessoria/consultoria de 

empresas especializadas em determinadas áreas, visando o melhor desempenho e eficácia dos órgãos 

públicos, de modo que cada tomada de decisão pode ser realizada com a menor margem de risco e 

maior margem de segurança, pautada em informações claras, concisas e tempestivas.  

Assim a contratação de uma empresa especializada que contribua com a efetividade na 

prestação dos serviços públicos se faz necessária. 

Magalhães Barata, 14 de março de 2022. 
 
 
 

LEONAN LOPES BORGES  
Presidente da CPL 

PORTARIA 008/2022 de 19/03/2022. 
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