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PREFEITUM MUNICIPAT DE SANTA IZABEL DO PAR(

PAúCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVATHO
ASSESSORIA IURÍDrCA

PARECER JURÍDICO N. 136/zo2t

LAVRA: ASSESSO RIA J U R íD ICA

PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N' 7o9lzozr

tNEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO N" 2o2t.o3.íB.ooÍ

CoNTRATAÇÃO DE SERVTçOS TÉCN|COS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE
PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS, CONTRATADOS
NOS TERMOS DA LEI N' 14.039 DE t7 DE AGOSTO DE

zozo, VTSANDO A REVTSÃO, REDUÉO E/OU EXTTNçÃO,
TOTAL OU PARC|AL, DE DÉB|TOS CONSOLTDADOS NO
PARCELAMENTO DA LEI N' ro.5zzlzooz E DA LEt N'
'rz.8rolzo,t3 qUE A CONTRATANTE POSSUT JUNTO À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EÀ PROCURADORIA
CERAL DA FAZENDA NACIONAL -PCFN.

F RELTóRtO:

Tratam os autos sobre o Processo de lnexigibilidade de licitação encaminhado

pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças para manifestação sobre

procedimento, termo de referência e legalidade da contratação da Pessoa Jurídica

BARALDI & DELBON! CONSULTORIA TRTBUTÁRH, inscrita no CNpJ no

37.56o.89zlooot-95, com sede na Av. Emilio Trevisan, no 655, sala zo4, Bom Jardím,

5ão José do Rio Preto- sP, cEP 15015-110, para a prestação de sERVIÇos rÉcNlcos

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE PARCELAMENTOS FISCAIS

FEDERAIS, CONTRATADOS NOS TERMOS DA LEt N" 14.o3g DE í7 DE ACOSTO DE 2o2o,

vtsANDo A REVTSÃO, nrOUçÃO E/OU EXTTNÇÃO, TOTAL OU PARC|AL, DE DÉB|TOS

CONSOLIDADOS NO PARCELAMENTO DA LEI N'ro.5zzizooz E DA LEt N'rz.Bro/zor3

quE A CoNTRATANTE pOSSUt JUNTO À nrCerrn FEDERAL DO BRASTL -RFB E A

PROCURADORIA 6ERAL DA FAZEN DA NACIONAL _PGFN.

O procedimento foi iniciado por iniciativa do Gabinete do Prefeito, tendo sido

instruído pela Secretária Municipalde Administração e Finanças.
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dentre eles:

(ii) Termo de referência datado em $lqlzozr;

(iii) Solicitação de dotação orçamentária emBlqlzozr;

(iv) Dotação Orçamentário de 4lqlzozr;
(v) Despocho d CPL em 4lqlzozr;
(vi) Autuação da CPL, indicando a modalidade de inexigibilídade de licitação n'

zozr.oj,tS,oot;

Eis o relatório, passa a analisar a pretensa contratação.

rr, DA MANTFESTAÇÃO:

lnicialmente é importante salientar que toda e qualquer contratação pública

deve ser precedida de licitação nos termos do artigo 37, inciso XXl, da Constituição

Federal e artigo to da Lei n'8,666193, in verbis:

"Art, 37, A administração público direto e indireta de quolquer dos Poderes
da União, dos Estodos, do Distríto Federal e dos Munícípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoolidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, oo seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, os obros, servíços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitoção
público que assegure igualdade de condições o todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagomento, montidas as condições
efetivas do proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá os

exigências de qualificação técnica e econdmico lndispensáveis à gorontía do
cumprimento das obrigações"
:t'Art, 10 Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes o obras, serviços, inclusive de publícidade,
compras, alienações elocações no âmbito dosPoderes daUnião, dosEstodos,

, doDistritoFcderaledosMunicípios," i. 
j

Desta forma observa-se que o tipo de contratação em análise é uma exceção

à regra: trata-se de contratação por inexigibilidade de licitação prevista no art. 25,

inciso ll, §to c/c art. 13, lll, da Lei no 8.666193, in verbÍs:
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(i) Proposta de prestação de serviços com documentação datado em úlojlzozt;\. '
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especidlização, vedada a lnexigibilidade para serviços de publicidode e

divulgação;
(...)

§ro Considero-se de notória especialização o profissional ou empreso cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
anteríor, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades,
permita inferir que o seu trobalho é essenciol e indiscutivelmente o mais
adequado à pleno satisfoção do objeto do contrato,
t'Art. g, Para os fins desta Lei, conslderam-se serviços técnicos profisslonais
especializados os trabalhos relativos o:

. (...)
lll-assessorias ou consultorias técnicas e ouditorias financelras ou
tributárias;"

, j,.Jr:i, 
" 

ir-;

Da análise dos autos, verifíca-se que a contratação obieto dessa manifestação

encontra amparo na legislação acima especificada - assessorias ou consultorias

técnicas e auditorias financeiras ou tributárias - posto que os serviços obieto da

contratação são singulares e a empresa a ser contratada possui notoriedade na área

de sua atuação, conforme atestados de capacidade técnica juntados aos autos,

incluindo cópias de certificados de especializações no âmbitl do Direito Público.

Ressalte-se que além da singutarídade do objeto 'e da notoriedade da

contratada, gu€ são exigências legais, o Gestor Público tem a seu favor um outro

elemento que deve serllevádo em consideração no ato da àontratação'do ploiíisionât

ou empresa especializadai, que é o fator confiànça.

Com referência ao fator confiança do Gestor no profissional a ser contratado,

é mister destacar ainda parte do teor de outra norma do TCM/Pa, publicada no Diário

Oficial do Estado no 32.677, que é a RESOLUÇÃO no 11.4g5lTCM, DE t5.o5.2o14, que

trata especificamente da possibilidade de contratação de serviços técnicos

enumerados no art.13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas

de notória especialização, in verbis:

ttPortanto, só será possível a contrataçdo de serviço técnico
por inexigibilidode de licitação, com fulcro no art. 25, inciso ll dc art, da Lei

n' 8.66619j, se observadas as exigências ali previstas, que

Av. Barão do Rio Branco, no 1060, Bairro: Centro, Santa Izabel do Pará/PA.

a

?.,T:#i,"§?di



PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTA IZABEL DO PARÁ
pAúcro MUNrcIpAr cAp. NoÉ DE cARvArHo

AssEssoRrA IunÍnrca
conjugoção de três fatores: o serviço profíssional especíalízado, a not'r'à"":
especíalização do profíssional ou empresa e a natureza singular do servíço a
ser contrdtr,do. Tendo o elemento confiança, tombém, destaque no

conjugação desses fotorqs, pois contribuirá para discricionoriedode do
gestor, quando diante de mals de um profisslanol quallftcado." (grtfo nosso).

Com isso, é compreensível que todo Gestor Público, ordenador de despesas,

que zele pelos interesses da coisa pública, não abra mão da escolha do profissional

ou empresa da área jurídica para fazer seu Assessoramento.

ilr - DA RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTMTADA E JUSTTFTCATTVA DO PREçO.

Assím dispõe os incisos ll e ll do Parágrafo Único do Art. z6 da Leí no 8.666191:

'tArt, 26, As dispensas previstas nos §§ 2o o, lo do art. 17 e no incíso lll e

seguintes do art, 24, os situações de inexigibilidode referidas no art. 25,

necessariamente justificadas, e o retardamento prevísto no final do
parágrafo único do art, Sodesta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dtas, à autorldade superior, para ratiflcoção e publicação na lmprensa
oficial, no prazo de 5 @inco) dias, como condição para a eficácia dos otos.
(Redação dado pela Lei no r.to7, de zoo5)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:
(...)
ll - razão da escalha do fornecedor ou execltante;
llb justificativa do preço."
(...)

Com referência aos motivos da escolha da pessoa jurídica BARALDI &

DELBONT CONSULTORIA TRIBUTÁRh para a prestação dos serviços obieto desse
:

processo de lnexigibilidade de Licitação, fica plenamente justificada em razão das

qualificações da empresa contratada face suas atuações junto a órgãos e entidades

públicas, conforme podemos comprovar com os atestados de capacidade técnica

juntados aos autos, bem como, em função da equipe técnica composta por

advogados especializados em Direito Público, considerando ainda o fator confiança,

acima destacado, que adentra à seara da discricionaríedade do gestor na escolha do

profissional que o assessorará na questão jurídica ' t :

Com relação à Justificativa do Preço a ser pago à contratada, observa-se a

necessidade de que seja incluído nos autos, a devida justíficativa.
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IV- CONCLUSÃO:

Diante do todo o exposto, e ainda, considerando o PREJULGADO DE TESE n"

oTIICM/Pa, de 15 de maío de zot4, que originou a RESOLUçÃO no t.4g5lTCM, que

trata específicamente da possibilidade de contratação de serviços técnicos

enumerados no art. t3 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas

de notória especialização, adicionado ao fator confiança, esta Assessoria Jurídica,

com fulcro no art. 25, ínciso ll, §t" c/c art. 13, lll, da Lei n" 8.666193, opina pela

LEGALIDADE da contratação do escritório BARALDI & DELBONI CONSULTORIA

TruBUTÁRn, podendo prosseguir após manifestação da sistematização da

justificativa do preço pela autoridade competente e manífestação da Controladoria

deste Município.

É o Parecer. S.M.J.

Santa lzabel do Pará - PA, z4 de Março de zozt.

V
FRANCISCO MATOS SANTOS

JURíD MUNICIPAL - PMSIP

A4;76
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