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Processo Administrativo n' 3030 120 19 .

DAS RAZÔES DE ESCOLHA DA CONTRATADA

Senhor Prefeito,

Atendendo a necessidade de contratação de uma Empresa ou profissional para prestar

serviços de consultoria e assessoria jurídica paÍa a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do

Pará, Exerciçio 2019, que atenda as necessidades no campo administrativo, especificamente no

que tange a assessoria e consultoria jurídica para com a gestão dos fundos desta

municipalidade;

Considerando que neste Município, dado a escassez de empresas especializadas no

campo de consultoria e assessoria jurídica, informamos que encontramos uma empresa, que a

custos razoáveis, atende as necessidades objeto da pretensa contratação e se qualifica nos

termos exigidos pela Lei Federal n" 8.666193, no que diz respeito: a) Profrssional Idôneo; ó)

Requisitos de habilitação Técnica; c) Custos Razoáveis; d) Credibilidade no Mercado, e e)

Eficiência nos Trabalhos executados;

Considerando ainda que a empresa MARTINS MALHEIROS ADVOCACIA, CINPJ:

CNPJ n" 29.680.95410001-14,locahzada na Avenida Conselheiro Fuftaclo, no 1166, Subsolo -
Sala B, Batista Campos, Belém, Pará - CEP.: 66.035-350, possui como responsável o advogaclo

Dr. ANDRE MARTINS MALHEIROS, regularmente habitado e inscrito no quadros da Ordem

dos Advogados do Brasil - OAB, Seccional do Estado do Pará, sob o no 18.240, contando com

anos de experiência profissional devidamente comprovada e que iá ocupou cargos públicos de

advogado.

Somado a isso, ou seja, a credibilidade da empresa contratada e do seu profissional, este

último responsável pela execução direta da assessoria e consultoria jurídica a ser contratada,

temos que esta preenche os requisitos necessários à contratação, pois demonstrou

documentalmente notório conhecimento Juríclico pal'a os serviços a serem desempenhados.
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Isto se afirma considerando ser o advogado responsável pelo Jurídico da empresa, que

ftcarâ, em sendo este acolhido pelo Prefeito, como executor direto da Assessoria e Consultoria

Jurídica dos fundos desta Prefeitura.

Portanto, o fator confiança e a especializaçáo do ProÍissional da contratada são requisitos

essenciais que levaram a contratação sob a ôtica de Inexigibilidade de Licitação.

Considerando ainda que a empresa acima citada atende perfeitamente às necessidades

deste Poder Executivo, dada as suas experiências no ramo da Assessoria Jurídica é de se

entender o que em face do princípio da legalidade, moralidade e eÍiciência dos atos

administrativos, conforme dispositivos contidos aos termos do Inciso II e § 1" do Art. 25, daLei

de Licitações no 8.666 , de 2l de junho de 1993, attalizadapela Lei no 8.883, de 08 de juúo de

1994, onde assinala que: "Art. 25 E inexigível a licitação quando houver inviabilidade de

competição, em especial: II para a contratação' de serviços.téclticos enumerados no art. 13

desta lei, de natureza singular, com profissionais, ou empresas de notória especializaçdo..; l"§

Considera-se notória especialização, o profissional, ou empresa cuio 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

a plena satisfaçdo do obieto do contrato".

Nessa esteira, não há como conceber a possibilidade de competição entre profissionais do

Direito para aexecução dos serviços de assessoria e consultoria jurídica, porque cada advogado

é dotado de qualidades técnicas próprias, enfim, de atributos personalíssimos que os fazem

particularmente singulares em relação a outros.

Do assinalado acima, as mesmas características e requisitos de singularidade inerentes

aos serviços de advogado são também aplicados ao advogado que é em termos de conÍianga,

responsabilidade, comprometimento e qualificação técnica. No caso específico, certamente, não

caberia, nesta situação, a contrataçáo por meio do processo normal de licitação somente para

obedecer ao menor preço, cujo certame obviamente não levaria em conta esses principais

requisitos para seleção e contratação desses profissionais.
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Anotamos ainda que o grau de conÍiança que a Administração do Município de Santa

Izabel deposita no advogado representante da empresa selecionada, confere à esta a escolha do

trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Ademais, quase sempre e de modo geral, consignamos que os Municípios terceirizam

esses serviços e praticamente a totalidade através de processo de inexigibilidade, em virtude do

principal fator confiança e a capacidade técnica do profissional para contratação. No mesmo

sentido, destacamos o teor da Súmula n'26412011 do Tribunal de Contas da União - TCU,

assim como da Recomendação no 36, de 14 de juúo de 2016 do Conselho Nacional do

Ministério Público - CNMP.

Os documentos comprobatórios de capacidade técnica também dão conta da

especialização exigida aos desempeúos das frrnções a serom contratada, pois a empresa, que

tem como responsável o Dr. André Martins Malheiros, o qupl já ocupou diversos cargos

públicos jurídicos, comprova sua aptidão técnica paÍa execução do objeto a ser contratado.

Após as exposições fica devidamente justificada a escolha da empresa MARTINS

MALHEIROS SOCIEDADE INDMDUAL DE ADVOCIA, como sendo a empresa mais

indicada paraaexecução de serviço técnico especializado de assessoria e consultoria jurídica na

gestão dos fundos municipais de Santa lzabel do Pará durante o ano de 2019, considerando as

relevâncias expostas e o fato de que a empresa atende perfeitamente às necessidades desta

Prefeitura, dada as suas experiências naárea do serviço público.

Santa lzabel do Parrá/PA, 12 de junho de2019.
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Secretaria Municipal de Administração e Finanqas


