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JUSTIFICATIVA 
 

Assunto: Contratação de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica. 
 

Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, incisos III e V, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Proponente: Brasil de Castro – Sociedade de Advogados S/S – CNPJ/MF:13.293.197/0001-46. 

 

Objeto: Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e 

Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, a serem prestado à 

Prefeitura Municipal de Curralinho – PA.  

 

 

Senhora Prefeita: 

 

Submeto a presente justificativa para apreciação e competente ratificação de Vossa 

Excelência, com fundamento legal no Artigo 25, Inciso II, combinado com o artigo 13, Incisos III e 

V, da Lei nº 8.666/93, estando caracterizada a Inexigibilidade de Licitação. 

 

O artigo 25 da Lei 8.666/93 prevê: 

 

“Artigo 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.” 

 

 O artigo 13 da Lei 8.666/93 prevê:  

 

“Artigo 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 8.883/94) 

(...) 

V -patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;” 

 

 

 O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, através da Resolução 11.495, em 

resposta a uma consulta formulada por uma Prefeitura sob sua jurisdição, entendeu que é 

plenamente possível e licito a contratação de assessoria e consultoria contábil e jurídica por meio 

de inexigibilidade, devendo-se analisar cada caso concreto de acordo com suas peculiaridades.  

 

 Veja parte destacada:  
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“ 2 . Verificada realidade dos municípios, jurisdicionados deste 

TCM-PA, é certo que algumas atividades jurídicas e contábeis, de 

interesse da administração pública não encontram pessoal 

qualificado, quer na administração pública, quer no próprio 

município, para atender a tais necessidades, impondo aos 

ordenadores à busca de prestadores de serviços qualificados junto 

à iniciativa privada” . 

 

 

A enumeração do art. 25 é exemplificativa e permite a contratação na hipótese dos casos em 

que é inviável a competição, dada às peculiaridades e circunstâncias que o caso comporta. Ao 

tomador dos serviços cabe a aferição da conveniência e oportunidade da contratação, em 

consonância com a sua autorizada margem de discricionariedade.  

 

Contudo, para que o intérprete não seja menos desavisado, mister se faz que se atente que o 

parágrafo inaugural do artigo citado ressalva os casos de inexigibilidade de licitação, para os casos 

contidos nos incisos I a III, para após a verificação necessária, ser celebrado, nos casos não 

permitidos, para a realização de concurso a fim de se dimensionar qual é a melhor proposta para o 

tomador de serviço. 

 

A Lei Federal nº. 8.666/93, conforme já narrado, contempla a inexigibilidade de competição 

quando houver inviabilidade da mesma, dada a natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização (inc. II, art. 25). Assim, existe permissão legal quando for 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 serviços relacionados com suas atividades, 

permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o 

mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.” 

 

 

Nada mais precisa do que as palavras do consagrado Celso Antônio Bandeira de Mello para 

se atingir a devida mixagem do que venham a ser serviços singulares: 

 

 

“Serviços singulares são os que se revestem de análogas 

características. A produção de um quadro, por um artista, é singular 

pela natureza íntima do trabalho a ser realizado. De modo geral, 

são singulares todas as produções intelectuais ou artísticas, 

realizadas isoladas ou conjuntamente, por equipe, sempre que o 

trabalho a ser produzido pelo cunho pessoal (ou coletivo) 

expressado em características técnicas, científicas e ou artística”. 

 

 

E continuando o seu brilhante percurso, o emérito mestre lembra: 
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 “Neste enquadramento cabem os mais variados serviços: uma 

monografia escrita por jurista (...) todos estes serviços se 

singularizam por um estilo, por uma criatividade, engenhosidade, 

habilidade destacada ou por uma orientação pessoal significativa – 

e cuja significância seja relevante para tranquilidade administrativa 

quanto ao bom atendimento do interesse público a ser curado. Note-

se que a singularidade referida não significa que outras pessoas ou 

entidades não possam realizar o mesmo serviço. Isto é, são 

singulares, embora não sejam necessariamente únicas em sentido 

absoluto (...). Em suma: um serviço deve ser havido como singular 

quando nele tem de interferir, como requisito de satisfatório 

atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo 

de seu autor, envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a 

especial habilidade, a contribuição intelectual, artística ou a 

argúcia de quem o executa. É o que ocorre quando os 

conhecimentos científicos, técnicos, artísticos ou econômicos a 

serem manejados (conforme o caso) dependem, pelo menos, de uma 

articulação ou organização impregnada pela específica 

individualidade e habilitação pessoal do sujeito (pessoa física ou 

jurídica, indivíduo ou grupo de indivíduos) que o realize. O serviço, 

então, absorve e traduz a expressão subjetiva e, pois, a 

singularidade de quem o fez, no sentido de que – embora outros, 

talvez até muitos, pudessem também fazê-lo – cada qual o faria à 

sua moda, de acordo com os próprios critérios, sensibilidade, juízos, 

interpretações e conclusões, parciais ou finais.” 

 

 

Conforme a proposta apresentada, o profissional contempla além de currículos, um objeto 

necessário e indispensável para a consecução do alcance dos princípios regentes da administração 

pública sobre o da eficiência, em que pese às ações propostas ser de extrema importância para a 

regularidade da atividade administrativa, em que pese o Município não ter anteriormente a etapa 

anterior já realizada. 

 

Sobretudo com executores presentes neste Município com experiência comprovada na área, 

como é o caso da proponente, visto que a mesmo comprovadamente já demonstrou em trabalhos que 

realiza em vários municípios, a singularidade dos serviços com a sua destacada habilidade técnica, 

que a credencia para o objeto do contrato.  Após visto a vasta experiência dentro da Administração 

Pública, se verifica que a sociedade, por seu quadro define a condição de inviabilidade de 

competição, e se encaixa perfeitamente nas palavras do sábio doutrinador, eis que a criação 

intelectual que rege os trabalhos propostos é singular, por ser fruto da criação de cada profissional. 

Não é aferível a intelectualidade de uma equipe que não autoconhece seus anseios, por não ter sido 

garantido à mesma a possibilidade de aperfeiçoamento dentro dos limites de sua realidade, local. 

 

Assim sendo, a singularidade dessa prestação de serviços está fincada nos conhecimentos 

dos seus profissionais apresentada para o desenvolvimento das ações de uso de assessoria e 

consultoria jurídica, impedindo, portanto, que a aferição da competição possível, pois “não se licitam 

coisas desiguais, só se licitam coisas homogêneas.” 

 

Em defesa da notória especialização como forma de revelação da singularidade, a doutrina 

vem entendendo que é esvaziada a competição: 
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“Quando o profissional for de notória especialização e o objeto do 

contrato revelar-se de tal singularidade que não dê condições a que 

se proceda a qualquer competição entre os profissionais existentes 

no ramo.”  

 

 

A razão da escolha do contratado justifica pelo seu vasto conhecimento no campo da 

administração pública e pelo princípio da confiabilidade, dessa forma, mesmo a regra geral impor a 

licitação, a contratação da empresa se encaixa nos casos de inexigibilidade, na forma e nas condições 

já enunciadas.  

 

Entendemos que a singularidade, para efeito de exonerar a administração de prévia licitação, 

para a contratação dos serviços, tem como critério básico o perfil e a intelectualidade da profissional, 

na forma do §1º do art. 25 da Lei 8.666/93. 

 

Assim sendo, atendendo o disposto no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, 

Incisos III e V da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, apresentamos a presente 

justificativa e Minuta do Contrato à apreciação de Vossa Excelência, e ao mesmo tempo sugerimos 

que sejam encaminhados para a Assessoria Jurídica para as devidas manifestações, para fins de 

ratificação e posterior publicação na Imprensa Oficial, para que sejam cumpridas as exigências do 

Artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, para que produza seus efeitos legais. 

 

Curralinho – PA, 10 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

ADRIANA LOBATO DE MIRANDA 

Presidente da CPL/PMC 

Portaria nº 023-2017/GB/PREF/PMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Palácio do Executivo – Av. Jarbas Passarinho, s/nº – Centro. 

CEP: 68.815-000 – Curralinho – Pará 

 

 

 

MINUTA 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 

VOLTADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE 

ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURRALINHO – PA E A 

SOCIEDADE ______________________, COMO 

MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 

 

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, entidade de 

direito público interno,inscrita no CNPJ sob o nº. 04.876.710/0001-30,com sede administrativa na 

Cidade de Curralinho, Estado do Pará, sito a Avenida Jarbas Passarinho, s/nº, Bairro Centro, CEP: 

68.815-000, neste ato representada pela Exma. Prefeita Municipal, a Sra. MARIA ALDA AIRES 

COSTA, brasileira, casada, agente político, portadora da Carteira de Identidade nº 

_______________ e inscrita no CPF/MF sob o nº _______________, residente e domiciliada 

na___________, nº _____ – Bairro _________ – CEP: __________ – ________/___, doravante 

denominado CONTRATANTE e como CONTRATADO a sociedade ________________, CNPJ: 

_____________, situado na ___________, nº _____ – Bairro ______ – CEP: _______ – 

________/___, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr.________________, 

brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade Profissional nº __________ e 

inscrito no CPF sob nº _____________,resolvem celebrar o presente contrato de PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,ambos de comum e 

recíproco acordo, tem justo e convencionado sob as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Das Disposições e Base Legal 

O presente contrato rege-se e tem fundamentação legal, em todos os seus aspectos, nas disposições 

contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, 

aplicando-se nos casos omissos o disposto na legislação civil vigente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Local da Prestação dos Serviços 

Os serviços previstos no presente Contrato, em regra, serão prestados a partir do Escritório da 

Contratada, no Município de Belém – PA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Licitação 

O contrato decorre do processo de Inexigibilidade de Licitação nº ___/2017-______ – CPL/PMC 

fundamentado no art. 25, II, da Lei Federal n. 8.666/93, por tratar-se da contratação de serviços 

técnicos de natureza singular, com sociedade e seus profissionais de NOTÓRIA 

ESPECIALIZAÇÃO E CONHECIMENTOS EM PROCESSO E PROCEDIMENTOS 

LEGISLATIVOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem como para a ASSESSORIA E 

CONSULTORIA JURÍDICA, o que torna inexigível a licitação, conforme estabelecido no art. 25, 

inciso II §§ 1º e 2º, combinado com art. 13, incisos III e V, do citado Diploma Legal. 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2017 – PMC 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° ___/2017-_____ – CPL/PMC 
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CLÁUSULA QUARTA – Objeto 

A CONTRATADA, para a execução de serviços técnicos profissionais especializados de 

consultoria e assessoramento jurídico, compreendendo as seguintes atividades: 

 

a) Análise, redação e avaliação de atos administrativos municipais;  

 

b) Coleta e seleção de informações úteis e necessárias acerca da administração pública 

municipal, que sirvam como subsídios à atuação do Poder Executivo;  

 

c) Assessoria e Consultoria Jurídica; 

 

d) Assessoria Legislativa de modo geral; 

 

e) Assessoria para a administração, em contenciosos administrativos e judiciais nos Tribunais 

de Contas da União, do Estado e dos Municípios, estes do Estado do Pará e órgãos das 

Administrações Públicas Federal e Estadual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações da Contratante: 

A CONTRATANTE, além de assegurar aos advogados da CONTRATADA livre acesso aos 

documentos necessários à execução deste contrato, prestará ainda os esclarecimentos necessários e 

colocará à disposição dos mesmos os dados que se fizerem necessários, bem como, comunicará no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas o recebimento de qualquer documento, intimação ou notificação 

recebida que obrigue a atuação da CONTRATADA, devendo ainda, designar oficialmente a(s) 

pessoa(s) que ficará(ão) responsável (eis) pela relação com esta última.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE se obriga a comunicar, por escrito e em tempo 

hábil, à CONTRATADA, quaisquer situações emergenciais, bem como a prestar todas as 

informações que foram solicitadas e que tenham relação com a execução do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Prazo de Vigência do Contrato 

a) O presente Contrato terá vigência retroativa à data de ____ de _________ de 2017 até ____ de 

_________ de 2017, e durante a sua vigência poderá ser renovado e/ou prorrogado por igual 

período conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante manifestação das partes 

e, desde que haja interesse dos Contratantes e dotação orçamentária disponível. 

 

b) Para efeito de prorrogação contratual o interessado deverá manifestar-se no prazo mínimo de 30 

(trinta) dias e será sempre precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pela 

Contratada continuam vantajosas para a Prefeitura Municipal de Curralinho. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Valor do Contrato 

a) A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ __________ (_______), 

que será reajustado anualmente, tomando por base o INPC do período.  

 

b) A presente despesa correrá por conta da rubrica orçamentária: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 

Unidade Orçamentária: 02002 – Gabinete do Prefeito; 

Classificação Programática: 04.122.0037.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito; 

Elemento de Despesa: 339035 – Serviços de Consultoria. 
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c) O atraso no pagamento previsto no item anterior resultará na imposição de multa de 

compensação financeira equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor a ser pago à 

CONTRATADA, além de juros e correção monetária, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Da Modalidade de Pagamento 

O pagamento à CONTRATADA será feito por meio de autorização para débito automático em 

conta corrente onde seja depositada a quota parte do ICMS a que possuir direito o Município, no 

valor mensalmente devido. 

 

Nas situações em que o débito automático não efetivar-se o pagamento será feito por meio de 

depósito, TED ou DOC na conta bancária do sócio administrador da contratada, no Banco 

_______, Agência nº _______ e Conta Corrente nº _________. 

 

CLÁUSULA NONA – Despesas 

Todas as despesas administrativas e judiciais necessárias ao desenvolvimento dos serviços, 

incluindo transporte, alimentação, custas judiciais, hospedagens e correio, correrão por conta da 

CONTRATANTE, desde que previamente autorizadas por esta, mediante adiantamento ou por 

requisição de valores, ou ressarcimento de gastos com a exibição dos recibos correspondentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Do vínculo 

Fica expressamente estipulado entre as partes que não há e não haverá qualquer vínculo 

empregatício correndo por conta da CONTRATADA, em decorrência dos seus serviços 

profissionais, os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, quando houver, bem como 

possíveis demandas cíveis ou penais, relacionadas à execução do contrato, renunciando a 

CONTRATADA a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Rescisão 

O presente contrato poderá ser rescindido desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 

78 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, à qual as partes expressamente se 

submetem, podendo ser determinada: 

 

a) Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do citado artigo, quando nenhuma indenização será devida à CONTRATADA;  

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para a CONTRATANTE, através 

de termo próprio de Distrato; 

 

c) Judicial, nos termos da lei. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Permanecem reconhecidos os direitos da administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Foro Competente 

As partes elegem o Foro da Comarca de Curralinho – PA, com expressa renúncia de qualquer 

outro, por mais especial e privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente perante 02 (duas) testemunhas, em 03 

(três) vias de igual forma e teor, para um só efeito de direito. 
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Curralinho/PA, ____ de _________ de 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Prefeita Municipal de Curralinho – PA 

CONTRATANTE 

 

 

_____________________________________ 

CNPJ: ____________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1 -_________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2 -_________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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