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ASSUNTO: PARECER DA INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO 002/2018  

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica  

FUNDAMENTO: Art. 25, Inciso II e § 1º, da Lei  Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 

8.883/94 

 

Senhor Presidente, 

 

 Atendendo a vossa solicitação, quanto a efetivação de processo licitatório, visando a contratação de 

serviços técnicos profissionais para Consultoria e Assessoria Jurídica, temos a informar o seguinte: 

 

  Pela necessidade de implantarmos tais ações a serem desenvolvidas junto a CÂMARA MUNICIPAL 

DE NOVA IPIXUNA, por não dispormos na nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais 

habilitados no setor indicado. A presente contratação do Senhor CLAUDIONOR GOMES DA 

SILVEIRA de serviços profissionais Técnicos e Jurídicos de assessoria e consultoria na instrução, 

realização e acompanhamento de processos licitatórios, objetiva respectivamente oferecer a retaguarda e o 

suporte necessários para o aprimoramento na execução dos procedimentos licitatórios, garantindo o 

acompanhamento de processos administrativos de interesse desta Casa de Leis, além de acompanhamento 

e elaboração de Projetos de Leis, requerimentos e outros.  

CONSIDERANDO que a contratação do Dr. Claudionor Gomes da Silveira é pessoa qualificada e 

especializada na área para analisar e dar assessoria técnica no sentido de orientar os atos da Comissão de 

Licitação que forem demandados.  

CONSIDERANDO a Criação de projetos de leis, Requerimentos Legislativos, Análise e emissão de 

parecer em Projetos de Leis de iniciativa do Executivo, Analise e Parecer sobre projetos de Lei 

Complementar, Analise e orientação de procedimentos para aprovação/reprovação de contas de ex-

gestores, além dos serviços rotineiros desta Casa de Leis. 

CONSIDERANDO que as possibilidades financeiras da CAMARA são parcas para o atendimento 

das demandas reprimidas;  

CONSIDERANDO as diversas legislações que abordam a vida administrativa pública, com 

pertinência aos assuntos administrativos, fiscais, tributários e patrimoniais, os quais, pela ausência de 
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pessoal técnico especializado, bem como pela ineficiência da estrutura administrativa local, carecem do 

necessário assessoramento do profissional em tela;  

JUSTIFICA-SE, portanto, como imperiosa a presença efetiva de um profissional para 

assessoramento para realizar o planejamento e a execução dos diversos serviços administrativos.  

Enfim, justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais 

ações acima citadas. 

Considerando ainda que o profissional acima citado, atende perfeitamente às necessidades desta 

Câmara, dada a experiência na área de CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. 

  E em face do princípio da legalidade, conforme dispositivos contidos aos termos do Inciso II e § 1º 

do Art. 25, da Lei Federal de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 

08 de junho de 1994, onde assinala que “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..; § Considera-se 

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 a plena satisfação do objeto do contrato”.  

 Dessa forma, encontramos guarida e fundamentação no texto legal já apontado, podendo dessa forma 

V. Exa. efetivar a pretensa contratação, através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, procedendo a 

sua competente homologação e conclusão do processo licitatório. 

 

Nova Ipixuna, PA, 15 de janeiro de 2018 

 

MATHEUS FARIA LINO 

ASSESSOR JURIDICO 

 

assinado por Claudionor Gomes da Silveira em 15.01.2018

assinado por Matheus Faria Lino em 15.01.2018


		2018-01-15T11:36:51-0300




