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JUSTIFICATIVA 

 

REFERÊNCIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2020-020102 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020020102. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA/PA.  

 

Na qualidade de Presidente da Comissão apresento manifestação prévia acerca 

da Contratação de serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, 

para atender as necessidades da câmara municipal de Prainha/PA, objetivando a emissão 

de Parecer Jurídico prévio aos procedimentos até então adotados e à minuta de contrato.  

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e 

parágrafo único, I, II e II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à 

contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto 

assim o exigir. 

JUSTIFICATIVA 

A motivação inicial parte da Tesouraria, diante da necessidade da Câmara 

Municipal de Consultoria e Assessoria em Transparência Pública de natureza singular, 

incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação á transparência 

publica, assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material exigido por 

lei, relatórios mensais de acompanhamento e implantação de toda tecnologia necessária 

para publicação constantes das informações obrigatórias, para atender a Lei de Acesso a 

informação ( Lei 12.527/2011), a Lei da Transparência ( LC 131/2009) e a Lei da 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) conforme exigências dos Tribunais de Contas, 

Ministério Publico Federal (MPF) e outros, para a Câmara Municipal de Prainha 

A Contratação do Serviço de Assessoria e Consultoria em Transparência 

Pública para a Câmara Municipal de Prainha, justifica-se, considerando a complexidade 

das atividades desenvolvidas. Existe a necessidade diária de orientações acerca dos 

procedimentos que norteiam a eficiências das atividades, por meio de profissionais 

capacitados, graduados e especializados.  

Como o gestor da Câmara Municipal já vinha mantendo contratos de serviços 

técnicos profissionais especializados no ramo de Serviço de Assessoria e Consultoria 

em Transparência Pública, e a continuidade dessa medida administrativa revela-se 

oportuna e conveniente para atender o interesse público, diante da falta de pessoal mais 

experiente e conhecimentos mais aprimorados, que escapam da trivialidade das 

atividades rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia, mas dependem, fundamentalmente, de 

orientação e ensinamentos de maior qualificação, que só podem ser oferecidos por quem 

possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra, também, de 

reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos 

necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os 
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legítimos interesses desta Câmara Municipal. O contratado deverá primar para realizar 

suas atividades de forma eficiente, pela realização dos serviços de assessoria Técnica, 

incluindo assessoria e consultoria perante os órgãos de controle externo. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação direta tem fundamento no art. 25, inciso II, da Lei n. 8.666/93 

(contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização), impondo a necessidade de 

alcançar o exato significado das expressões: inviabilidade de competição (25 caput); 

profissionais com notória especialização e singularidade do serviço pretendido (art. 25, 

II). 

Considerado de notória especialização no campo de sua especialidade 

profissional com desempenho e experiências anteriores em desenvolvimento de suas 

atividades de seus trabalhos é o essencial e indiscutível o mais adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato, considerando-se também que o valor da proposta de 

preço apresentada está compatível com as praticadas no mercado em Prestação Serviços 

Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria em Transparência Pública.  

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

Indica-se a contratação da empresa Jurídica ANA CLAUDIA MUSSI HAASE 

DA FONSECA, CNPJ Nº 23.792.525/0001-02, localizada na Avenida Senador Lemos , 

nº 791, Sala 1603, Bairro Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.050-000, em face das 

informações de que possuir uma equipe técnica para suporte de segunda a sexta, 

considerando que a referida empresa possui um grande norrau no mercado softwares do 

objeto em epígrafe, atuando em dezenas de Prefeituras e Câmaras Municipais entre 

outros órgão da Administração Pública, prestando serviços com profissionais que 

transmitem confiança e domínio operacional do sistema a ser implantado, de modo a 

tranquilizar a Administração quanto a dispor de serviços de qualidade e com a eficiência 

necessária para atender, a contento, os relevantes interesses da Câmara Municipal. 

JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

A escolha da proposta foi decorrente dos preços apresentados encontrar-se 

compatível com a realidade mercadológica. Face ao exposto, a contratação pretendida 

deve ser realizada com ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA, no valor 

global de R$ 23.880,00 (Vinte e três mil e oitocentos e oitenta reais), levando-se em 

consideração por ser uma excelente proposta, a ofertada, conforme documentos 

acostados aos autos deste processo. 

COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SINGULAR 

                   A singularidade dos serviços prestados pela Contratada consiste em face dos 

serviços de Consultoria e Assessoria em Transparência Pública a favor da Câmara 

Municipal de Prainha, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista sua notória 

especialização, bem como a singularidade dos serviços a serem prestados. 

O conceito de singularidade não está vinculado à ideia de unicidade. Para fins de 

subsunção ao art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, entendemos não existir um serviço que 

possa ser prestado apenas e exclusivamente por uma única pessoa. A existência de um 

único sujeito em condições de ser contratado conduziria à inviabilidade de competição 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

Avenida Coatá, nº 500, Bairro São Sebastião/ C.N.P.J.10.220.671/0001-11 CEP:68130-000/Prainha-Pará. 
E-mail: cmpprainha@gmail.com  

em relação a qualquer serviço e não apenas em relação àqueles considerados técnicos 

profissionais especializados, o que tornaria letra morta o dispositivo legal. 

Assim, quando presente a singularidade dos serviços técnicos a serem prestados, 

mormente em se tratando de Consultoria e Assessoria em Transparência Pública, 

inegavelmente a Lei de Licitações estabelece a possibilidade de inexigibilidade de 

licitação. Ademais, para a configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação para 

a contratação de ditos serviços singulares, imprescindível é a notória especialização da 

contratada.  

Por fim, em observância aos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, requeremos portanto análise e parecer jurídico da Assessoria Jurídica da 

Câmara Municipal e avaliação do Controle Interno da Câmara Municipal  para que 

possamos assim balizar o Ordenador de Despesa, para o respectivo TERMO DE 

RATIFICAÇÃO do resultado por parte da Autoridade Superior responsável. 

 

Prainha, 02 de Janeiro de 2020.  

 

 

 

 

 

____________________________ 

Darlen Miranda da Rocha 

Presidente Comissão Permanente de Licitação – CMP 
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