
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
End. Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem 

CEP: 68372-577– Altamira/Pá 
E-mail: altamiracpl@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – N° 005/2022-PMA-INEX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022/12.22.003 - PMA 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

FUNDAMENTO LEGAL: 25, Inciso II, § 1°, C/C. Art. 13 e 26 da Lei 8.666/93 e alterações. 

ADJUDICADO: MANOELLA BATALHA DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, inscrito no CNPJ nº 40.691.220/0001-23. 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados de Assessoria Jurídica, nos Processos Administrativos oriundos do Ministério 

Público, Formulação de Termos de Ajustamento de Conduta e apoio nas ações judiciais cíveis que 

versem sobre legislação de pessoal no Município de Altamira/PA 

VALOR TOTAL: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). 

Senhor Prefeito, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA/PA, por ordem do Ordenador de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA – PA, que no uso de suas atribuições, vem abrir o presente processo de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para Contratação de pessoa jurídica para Prestação de 

Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Jurídica, nos Processos 

Administrativos oriundos do Ministério Público, Formulação de Termos de Ajustamento de 

Conduta e apoio nas ações judiciais cíveis que versem sobre legislação de pessoal no Município de 

Altamira/PA. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A Constituição de 1988, determina que em regra para a contratação de obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, devem estas serem precedidas de licitação, ressalvadas 

as hipóteses previstas na lei especifica. Esta exceção, que não se constata como necessária a 

realização de certame licitatório, se manifesta em duas grandes hipóteses: a) aquelas em que 

apresentam as hipóteses de dispensa de licitação, nas hipóteses elencadas no art. 24 da Lei n' 

8.666/93; b) nas situações em que se reconhecem como de inexigibilidade, com permissivo no art. 

25 da Lei Geral de Licitação. 

As hipoteses de Inexigibilidade de Licitação tem como fundamento o Art. 25, Inciso II, § 1°, 

c/c. Art. 13 e 26, da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, onde versa: 

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; 

§ 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.
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Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

Este dispositivo prevê não só as hipóteses em que a licitação não seria possível, como 

também define expressamente hipóteses em que a licitação deve obrigatoriamente ser realizada, tal 

como a descrita na parte final do inciso II, no tocante à contratação de serviços de publicidade e 

divulgação, implicitamente, também o dispositivo deixa entrever hipóteses em que a licitação deve 

ser desenvolvida.  

Ao contrário das hipóteses taxativas de dispensa de licitação previstas em [ei, em especial 

no art. 17 e art.24 da Lei de Licitações, os casos de inexigibilidade não estão esgotados na lei, o que 

demandará de especial atenção do aplicador da lei, ante a margem de subjetividade que cada caso 

concreto poderá propiciar ao agente público. 

O entendimento contido no inciso II, do art. 25 da Lei Geral das Licitagões. não deve ser 

entendida de forma isolada, mas em conjrurto com o que está consignado no art. 13, em seus incisos 

III e v, do mencionado Estatuto Licitatório, que diz respeito aos trabalhos classificados como 

serviços técnicos especializado requisitados no objeto ora analisado, rn verbis: 

Art. 13 Para fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos proÍissionais 

especializados os trabalhos relativos a:  

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;

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

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

Melhor esclarecendo os institutos da inexigibilidade e notória especialização, faz-se 

necessário que atentemos para os entendimentos de Meirelles, Hely Lopes a seguir reportados, 

verbis: 
Inexigibilidade cle licitação é a situação em que se verifica a inviabilidade 

de competição, quer pela nâturezâ especíÍica do negócio, quer pelos objetos 

sociais visados pelo Município. 

Notória Especi iztrção - Considera-se notória especialização o proÍissional 

ou empresâ cujo conhecimento no campo de sua especialidade, decorrente 

do empenho anterior, estudos e experiências, publicações, organizaçào, 

aparelhamento, equipe técnica, ou outros requisitos relacionados com sua 

atividade permitâ inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutível o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

Especialização consiste na titularidade objetiva «!e requisitos que 

distinguem o sujeito, atribuindo-lhe maior habilitação do que o normâlmente 

existir no âmbito tlos profissionais que exercem a atividade. Isso traduz na 

existência de técnica de elementos objetivos ou formais, tais como a 

conclusão de cursos, pós-graduação (,..) o que nâo se dispensa é a evidência 

objetivâ de especificaçâo e qualificação do escolhido. 

Ainda autorizada doutrina entende, para fins de reconhecimento de 
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inexigibilidade licitatória, a presença de três requisitos a serem observados: a) o legat, referente ao 

enquadramento dos serviços no rol exauriente do aÍ. 13 da Lei n" 8.666/93 (serviços especializados). 

b) o subjetivo, consistente nas qualificações pessoais do profissional (notória especialização) e c) o

objetivo, consubstanciado na singularidade do objeto do contrato, ou seja, do serviço a ser

contratado.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação está sendo providenciado devido a empresa possuir o Serviços de assessoria 

e consultoria jurídica de natureza singular e especializada na área jurídica, tendo em vista as 

constantes mudanças na área, com edição de leis, regulamentos, decretos e etc; a necessidade de 

orientação, assessoria e consultoria Administrativa aos servidores públicos mmuninicpais e ao 

Ordenador de Despesas, bem como diante da inexistência de profissionais capacitados, graduados 

e especializados no quadro geral de pessoal para auxiliar a Prefeitura Municipal de Altamira.  

Como a Prefeitura Municipal de Altamira já vinha mantendo contatos de serviços técnicos 

profissionais especializados no ramo, a continuidade dessa medida administrativa revela-se 

oportuna e conveniente para atender o interesse público municipal, diante da falta de pessoal mais 

experiente e conhecimentos mais aprimorados, que escapam da trivialidade das atividades rotineiras 

e corriqueiras do dia-a-dia, mas dependem, fundamentalmente, de orientação e ensinamentos de 

maior qualificação, que só podem ser oferecidos por quem possui comprovada qualificação 

acadêmica, cuja especialização decorra, também, de reconhecida experiência adquirida com 

desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é 

essencial e adequado para atender os legítimos interesses desta municipalidade. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu a favor da empresa MANOELLA BATALHA DA SILVA- SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 40.691.220/0001-23, em face das informações de que 

possui um corpo técnico de profissionais de assessoria e consultoria jurídica com comprovada 

especialização acadêmica no ramo, abrangendo as áreas civil, administrativa, constitucional. 

A experiência profissional e o conhecimento teórico dos profissionais, demonstrando ser a 

empresa mais adequada para a execução de serviços cuja complexidade demonstra que não podem 

ser executados por qualquer profissional do direito. 

  O preço ofertado está conivente com o valor praticado no mercado conforme média de 

preços praticados em outros municípios para serviços da mesma natureza. Aempresa também é o 

que mais atende aos critérios adotados pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/PA, pela 

mesma ter atuação reconhecida na região. 

Desta forma, nos termos do Artigo 25, Inciso II, § 1°, c/c. Art. 13, da Lei de Licitações nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é INEXIGÍVEL. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Para justificar que o preço cobrado está compatível com o valor de mercado, foi tomado 

como base os valores pagos por outros órgãos da esfera municipal, como também o que está sendo 

executado no nosso município, comprovando a razoabilidade do valor a ser celebrado, o que nos 

permite inferir que os preços encontram-se compatíveis com a realidade mercadológica. Cabe 

ressaltar também que o preço ajustado entre as partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum 
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acréscimo adicional. 

Encaminhamos juntamente com a proposta de preço o contrato referente ao ano 2021 com 

o Município de Altamira com o valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)  que representa por

todo o período contratual, com a atualização de valores a atual contratação será no valor de R$

114.000,00 (cento e quartorze mil reais), verificamos que o valor está proporcional a quantidade de

demandas a serem atendidas. Para a presente contratação foi verificado a disponibilidade de

créditos e indicação dos recursos orçamentários para o adimplemento das obrigações, e em resposta

fora apresentados as seguintes dotações, as quais foram reafirmado por declaração da ordenadora

de despesas afim de atender o Art. 16, Inciso II da Lei Complementar no 101/2000, LRF - lei de

Responsabilidade Fiscal.

Orçamento 2022:

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0202 Gabinete do Prefeito

Ação: 04.122.0002.2.002 - Manut. Do Gabinete do Prefeito.

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00 - 001 – Serviços de Consultoria

Fonte do Recurso: 1500000000

Órgão:  04 SEC. MUN. DE ADMIN E FINANÇAS

Unidade: 0404 Secretaria Mun. De Admin e Finanças

Ação: 04.122.0004.2.016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00 - 001 – Serviços de Consultoria

Fonte do Recurso: 1500000000

Diante do exporto, emito a presente Declaração de Inexigibilidade de Licitação a seguir: 

DO RECONHECIMENTO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO 

Por fim, não é demais que com a seriedade, credibilidade e forma de ser executado os 

serviços do profissional acima identiÍicado, cremos que se enquadra na real necessidade da 

administração, que dará o suporte técnico necessiiria na aérea de Direito Público.  

Demais disso, o serviço por profissional do proposto possui credibilidade e confiança já 

demonstrada pelos tomadores dos seus serviços dando azo a desempenhar suas habidades técnicas. 

O trabalho desenvolvido pelo proporto, escritório de Advocacia MANOELLA BATALHA 

DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ nº 

40.691.220/0001-23, sem qualquer sombra de dúvida é amplamente reconhecido, quer pela 

dedicação com que realiza, quer pelos esforços desmesurados em permanente busca de estar se 

qualificando para melhor atender as demandas que lhe são ofertadas, como pelo reconhecimento 

por outros colegas de profissão.  

Especificamente, na área da Administração pública, pelo largo espaço e tempo em que presta 

serviço, procura atuar atendendo as orientações emanadas dos órgãos de controle externo, as 

inovações empreendidas, que permite que sua produção não gere qualquer obsticulo para a análise 

dos serviços realizados por órgãos técnicos. 

Desta forma é possível se afirmar, pela experiência demonstrada, estamos diante de 

profissional nesta área de atuação, paÍicularmente nesta região do Estado, de caráter singular, impar, 

possuindo os atributos e, em especial, a experiência comprovada pelo proposto, que tem a seu favor, 

as informações que se propaga pela proximidade dos municipios que já prestou serviços. 

Por tudo o anteriormente exposto, com fundamento no inciso II, do art. 25 da Lei no. 

8.666/93, propomos a contratação do escritório de Advocacia MANOELLA BATALHA DA 

SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ nº 40.691.220/0001-
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23, atraves do renomado profissional Dr.ª MANOELLA BATALHA DA SILVA CPF (MF) 

748.363.662-91, OAB/PA nº 14772-B, com endereço e domicilio nesta cidade de Altamira, Estado 

do Pará à Rua. Arariúnas, nº 882, bairro Jardim Uirapuru, com sua indiscutível competência ante as 

diversas Administrações Públicas por onde labora e tem laborado, sendo, o contratante ideal para a 

necessidade, para o objeto, visado pela Prefeitura Municipal de Altamira, sendo, dessa forma, 

reconhecida a inexigibilidade por notória especialização profissional, e, se reconhecida, seja 

submetida autoridade superior, para a devida ratificação.  

Por fim, não é demais que com a seriedade, credibilidade e forma de ser executado os 

serviços do profissional acima identificado, cremos que se enquadra na real necessidade da 

administração, que dará o suporte técnico aos profissionais da área jurídica especializada em 

Direito Público, e defesas judiciais ou administrativas e consultoria. 

 A presidente da Comissão de Licitação do Município de ALTAMIRA/PA, por meio da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a matéria constante neste processo administrativo, em com base no parecer jurídico 

anexo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 

fundamentado no art. 25, Inciso II, § 1°, c/c. Art. 13 e 26, da Lei Federal n º. 8.666/93 e suas 

alterações, para contratação do objeto do presente TERMO, que para constar, a MANOELLA 

BATALHA DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ 

nº 40.691.220/0001-23 como contratada pelo valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil 

reais). 

Altamira/PA, 03 de janeiro de 2022. 

FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES 

Presidente da Comissão de Licitação 
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