
  
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

AVENIDA BRASIL, 58 - , CENTRO, NOVA IPIXUNA PARÁ 
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ASSUNTO: PARECER DA INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO 001/2018  

 

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

 

 

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 Contábil, temos a 

informar o seguinte: 

 

Considerando a necessidade de contratação de uma empresa na área de consultoria e 

assessoria Contábil, que atenda as necessidades no campo administrativo municipal dos órgãos 

que compõem a Administração Pública Municipal; 

  

Considerando que a empresa JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME vem atuando na assessoria e 

consultoria contábil à Prefeitura Municipal de Jacundá, Câmara Municipal de Goianésia do Pará, 

Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, além de prestarem serviços desde 2013 nesta Casa de 

Leis, demonstrando assim, sua experiência, desempenho, idoneidade, capacidade técnica, etc. 

na área. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db
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Considerando ainda que a empresa acima citada, atende perfeitamente às necessidades 

desta Câmara, dada a experiência e equipe técnica na área de CONSULTORIA E ASSESSORIA 

CONTÁBIL. 

 

 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 

 

 

CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA 

ASSESSOR JURIDICO 

 

 

assinado por Claudionor Gomes da Silveira em 15.01.2018
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