
 
 

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 

 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a contratação da empresa, com 

EXCLUSIVIDADE do direito de preferência para contratação de empresa para 

prestação de serviço técnico profissional especializado em consultoria, 

assessoria, auditoria financeira, e treinamento de pessoal nas áreas de 

Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno. 

 

Em análise detalhada da documentação anexada aos autos pela 

Comissão Permanente de Licitação do Município de Pimenta, verifica-se que o 

caso sob exame admite a contratação mediante inexigibilidade de licitação, isto 

conforme previsão legal contida no artigo 25 c/c 13, da Lei nº 8.666/93. 

 

De acordo com a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações que 

elenca em seu Artigo 25, as hipóteses em que a licitação não é exigível, por 

absoluta inviabilidade de competição vem justificar a contratação da Empresa 

ADPM – Administração Pública para Municípios LTDA: 

 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

(...) 

II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais 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: 

(...) 

III – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;” 

 

O desempenho das atividades da empresa ADPM – 

Administração Pública para Municípios LTDA ao prestar serviços técnicos 

especializados de auditoria, assessoria, consultoria técnica, bem como 

através de sua atuação marcante na PÚBLICA junto à vários órgãos 

públicos, preencher os fundamentos dos artigos 25 e 13, da Lei 8.666/93 

(curriculum anexo). De outra parte, os contratos que lhe corresponde, pela 

especificidade de sua matéria e pela natureza dos respectivos serviços de 

modelagem intelectual, configuram a toda evidência, a hipótese de que trata o 

inciso II do art. 25 da Lei de Licitações e Contratos. 

 



 
 

Nesse particular, conforme documentos em anexo, não remanesce 

dúvida acerca da conhecida especialização do contratado e singularidade dos 

serviços prestados. 

 

 Torna-se conveniente nos reportar o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal sobre a matéria que, através de julgamento da Ação Penal 348 

Santa Catarina, em 15 de dezembro de 2006, tendo como relator o Ministro Eros 

Grau, menciona: 

 
“(...) 

2. “Serviços técnicos profissionais especializados” são serviços que a 

Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de 

acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, 

Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses casos, o 

requisito da confiança da Administração em quem deseje contratar é subjetivo. 

Daí que a realização de procedimento licitatório para a contratação de 

tais serviços – procedimento régio, entre outros, pelo princípio do 

julgamento objetivo – é incompatível com a atribuição de exercício de 

subjetividade que o direito positivo confere à Administração pra a 

escolha do “trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à 

plena satisfação do objeto do contrato” (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 

8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a notória 

especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso 

concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual 

não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os 

profissionais contratados possuem notória especialização, comprovada nos 

autos, além de desfrutarem da confiança da Administração. Ação Penal que se 

julga improcedente.” (grifo nosso) 

 

 Torna-se importante reafirmar que contratação destina-se, em 

rigor, a suprir a eventual insuficiência dos órgãos de administração no que 

respeita a existência e disponibilidade de especialistas, em seus quadros, quando 

menos para promover a reunião científica dos elementos técnicos necessários ao 

fiel cumprimento dos preceitos legais. 

 

  Encontramos fundamento da configuração da singularidade 

também junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no julgamento do 

processo TC-000158/007/08, Segunda Câmara, em sessão do dia 09 de 

dezembro de 2008. Em seu voto o Relator, Conselheiro Robson Marinho 

DESCREVE: 

 
“(...) 

No presente caso, o que contesta a Auditoria é a caracterização da natureza 

do objeto como singular, por se tratar de serviços rotineiros e permanentes. 



 
 

Sobre o tema permito-me citar trecho do voto proferido no TC-022878/026/00, 

da lavra do eminente Conselheiro Renato Martins Costa, no qual figurou 

contratação semelhante a que aqui se analisa: 

“Mais além foi o Poder Judiciário, em Acórdão da Quarta Câmara de Direito 

Público, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Comarca de 

Cubatão, nos autos de Apelação Cível nº 153.630-5/5-00, ao definir que „Os 

serviços a serem prestados perante o Tribunal de Contas requerem profundo 

estudo quanto ao assunto no todo, exigindo-se conhecimentos específicos de 

profissional dedicado ao ramo, máxime com a análise de contas a serem 

prestadas, requerendo um plus quanto à matéria em especial, serviços de 

contadoria’. 

 

 Ante ao exposto, podemos concluir que a contratação em questão 

é marcada por características individualizadoras, decorrentes de condições 

materiais, enquadrando-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista 

na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

 A inviabilidade de competição para contratação da empresa 

ADPM – Administração Pública para Municípios LTDA se concretiza pela 

superior qualificação dos serviços prestados retirando a possibilidade de 

competição no ramo da consultoria e auditoria contábil, administrativa e 

financeira. Reafirmamos que não há disponibilidade de funcionários concursados 

que possam desempenhar tais atividades (das áreas de contabilidade, 

administração e financeiras) em tal nível de especialização. Para uma Prefeitura 

manter servidores com tamanho grau de especialização em todas as áreas 

destacadas, haveria a necessidade de um dispêndio de numerário acima de suas 

condições financeiras. 

 

 Reafirma-se que poucos profissionais (especialmente do ramo da 

contabilidade) se dedicam ao estudo aprofundado na vertente da Administração 

Pública. Assim, mesmo se houvessem profissionais suficientes para os serviços 

da execução orçamentária, haveria a necessidade dos serviços que se pretende 

contratar a fim, pela sua compreensão técnica aprofundada do assunto. 

 

 No que tange a notória especialização, demonstrada está, 

indubitavelmente, nos documentos de instrução do certame juntados inclusive, ao 

Curricullum Vitae, enfatizando a vasta experiência da licitante ADPM – 

Administração Pública para Municípios LTDA adquirida ao longo de muitos 

anos de exercício da profissão, exclusivamente, na área pública. 

 

 A notória especialização já foi alvo de manifestação do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, através do voto do Conselheiro Murta Lages, 



 
 

relator do processo administrativo 673.788 que asseverou o seguinte: 

 

“Com razão o defendente, não há dúvidas, no presente caso, que estão 

presentes todos os requisitos para a contratação do Sr. Sérgio Bassi Gomes, 

cuja notoriedade é indiscutível.” 

 

 Assim, considerando-se a documentação já anexada aos 

presentes autos e, levando-se em conta a singularidade técnica da empresa 

ADPM – Administração Pública para Municípios LTDA, esta Comissão é de 

PARECER FAVORÁVEL pela contratação da empresa ADPM – Administração 

Pública para Municípios LTDA, mediante Inexigibilidade de licitação, nos 

exatos moldes do artigos 25 II, c/c 13, já que conforme evidenciado, o preço 

encontra-se de acordo com o praticado no mercado. 

 

 

São João Batista do Glória, 24 de janeiro de 2017. 

 

 

 

LAILA CRISTINA PEREIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

LUDMILSON FERDINANDO DE OLIVEIRA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


