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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 

Proposta: DOANY L. DE L MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

EIRELI /CNPJ: 23.112.421/0001-00. 

 

Assunto: Contratação Pessoa Jurídica, Para SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 
Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 

implantarmos tais ações a serem desenvolvidas junto a CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA, 

e por não dispormos na nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados 

no setor indicado. 

 

Esta Administração, já vem tendo Assessoria Juridica visando garantir os princípios que 

regem a Administração Pública emanados da nossa Carta Magna. Ocorre que o citado serviço já vem 

sendo executado pela proponente, que vem cumprindo fielmente os serviços ora contratados, onde 

nada conste que desabone sua Capacidade Técnica/Profissional. 

 

No sentido de manter os SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA, sem recursos humanos capaz de suprir as necessidades 

existentes nesta Casa Legislativa, optou-se pela CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA DA REGIÃO (âmbito local), entendendo ser mais viável economicamente, sem 

contudo, prejudicar a qualidade dos serviços prestados, como já citado acima, a empresa: DOANY L. 

DE L MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, é quem vem 

executando os Serviços de Assessoria Juridica desta Casa Legislativa, desde 28/01/2019. 

 

Pelos motivos expostos e para referendar as razões da contratação direta, vale ressaltar os 

ensinamentos doutrinários sobre a contratação de serviços técnicos profissionais com notória 

especialização, onde o eminente mestre Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato Administrativo 

- 15ª edição - Ed. Revistas dos Tribunais, quando diz: 

 
“Serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário, são 

os prestados por quem, além da habilitação técnica e profissional - exigida para os 

serviços profissionais em geral - aprofundou-se nos estudos, noexercício da 

profissão na pesquisa científica, ou através de cursos de pós-graduação ou de 

estágios de aperfeiçoamento. Bem por isso Celso Antonio considera-os singulares, 

posto que marcados por características individualizadoras, que os distinguem, dos 

oferecidos por outros profissionais do mesmoramo. 

 

A contratação direta desses serviços com profissionais ou empresas de 

notória especialização, tal como a conceitua agora o caput do art.25 que declara 

inexigir licitação quando houver inviabilidade de competição.” 
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DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o Art. 13, III da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores A LICITAÇÃO É INEXIGÍVEL: 

 
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

 
II- para 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”. 

 
“Art. 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, de 1994)” 

 
 

Pelos ensinamentos trazidos a baila pelos consagrados doutrinadores, a contratação por 

Processo de Inexigibilidade encontra subsídios para contratação direta em questão. 

 

 

Almeirim/PA, 06 de janeiro de 2020. 

 

 

 

________________________________________ 
VANDO LUIZ FERREIRA SANTOS 

Presidente - Câmara Municipal de Almeirim  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art13iii
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