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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

 
A Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru, 

Estado do Pará, consoante autorização do presidente da Casa de Leis, Sr. Jenivaldo 
Trindade Costa, na qualidade de ordenador de despesas, vem abrir o presente 
processo administrativo para Prestação de serviços de assessoria e consultoria 
jurídica, visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal no período 
de 12 (doze) meses. 
 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A  inexigibilidade de  licitação  tem  com  fundamento  no  Art. 25, inciso II, c/c o art. 
13, inciso III e paragrafo único do Art. 26 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 
implantação de tais ações a serem desenvolvidas junto a Câmara Municipal de 
Limoeiro do Ajuru – PA., por não dispormos na nossa estrutura organizacional um 
quadro de profissionais habilitados para execução de tais serviços. 
 
RAZÕES DA ESCOLHA 
 
Observando as ações elencadas no “Termo de Referencia dos Serviços”, constante 
no bojo deste processo, que a escolha do prestador de serviços de assessoria 
jurídica especializada na área pública deve ser norteada pela experiência e 
especialização para atuação na Administração Pública. 
 
Em razão da singularidade da atividade, a notória especialização e a inviabilização 
objetiva de competição dos serviços. Como é o entendimento também do Conselho 
a que pertence o profissional através da Súmula abaixo transcrita: 
 

SÚMULA N. 04/2012/COP 
O CONSELHO PLENO DO CONSELHOFEDERAL DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO 
BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos arts. 75, 
parágrafo único, e86 do Regulamento Geral da Lei nº 8.906/94, 
considerando o julgamento da Proposição n. 49.0000.2012.003933-
6/COP, decidiu, na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro 
de 2012, editar a Súmula n. 04/2012/COP, com o seguinte enunciado: 
“ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Atendidos os requisitos do inciso 
II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, é inexigível procedimento licitatório   
para   contratação   de   serviços   advocatícios   pela   Administração 
Pública,  dada  a  singularidade  da  atividade,  a  notória  
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especialização  e  a inviabilização objetiva de competição, sendo 
inaplicável à espécie o disposto nart. 89 (in totum) do referido diploma 
legal.” Brasília, 17 de setembro de 2012. OPHIR CAVALCANTE 
JUNIOR Presidente JARDSON SARAIVA CRUZ Relator. 
Assim, evidencie-se que tal contratação deve ser firmada com 
Empresa Profissional com notória especialização, com vistas a atingir 
um resultado eficiente e satisfatório à Câmara, pelo que buscou este 
Setor pesquisar no mercado Sociedade de Advogados com esse 
perfil, tendo encontrado a empresa VIEIRA & GUIMARÃES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.Também, pesou na escolha o fato 
de que a Empresa já prestou outras acessórias em outras Câmaras 
Municipais, precisamente no Município de Mãe do Rio – Pará o que 
demonstra experiência e qualificação por parte da equipe técnica que 
compõem o quadro profissional da empresa. 
Desta forma, nos termos do Art. 25, II, c/c o Art. 13, III da Lei Federal 
n.8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. 
 
"Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
(...) V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
"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 vedada a inexigibilidade para os serviço de 
publicidade e divulgação." 
 

A escolha da empresa e do profissional se dá "em virtude de possuir vasta 
experiência em Assessoria Pública por ter prestado serviços em outras Prefeituras, 
Câmaras Municipais neste estado do Pará. 
 
E ainda: 
 
"O qual ainda, inspira elevado grau de confiança à atual Administração, para 
executar o objeto do contrato à ser pactuado." 
  
Assim, pela particularidade e natureza dos serviços, a experiência em Assessoria 
Juridica prestada a outras entidades públicas, levou a escolha da empresa 
ELIELTON CORADASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 35.145.506/0001-73, com sede à Av. Marechal Deodoro da 
Fonseca 22 - Centro - Concórdia do Pará - PA - 68685-000, que tem como sócio -  
Administrador da Sociedade Senhor ELIELTON CORADASSI, inscrito na OAB/PA 
sob o n.º 15.164, portador da RG n.º 3255816-SSP/PA e do CPF/MF de n.º 
794.624.722-20. 
 
"A notória especialização diz respeito 'as qualidades técnicas que o profissional ou a 
empresa goza na sociedade, fruto do acumulo conhecimento em contrações 
anteriores. Seu trabalho e seu nível de conhecimento permitem a Administração 
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considerar, de início, que estes poderão, de forma adequada, satisfazer plenamente 
aos objetivos do contrato.” 
 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
A escolha da proposta deveu se ao exposto acima, o que nos permite inferir que o 
valor pactuado com a empresa ELIELTON CORADASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA, de R$ 10.000,00 (dez mil e quinhentos reais) mensais e o valor 
global para doze meses é igual a R$ 120.000,00  (cento e vinte mil reais), observa 
se estar compatíveis com a realidade de mercado. 
 
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa: 
ELIELTON CORADASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor total 
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), levando-se em consideração  as 
informações, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 
 
 
Respeitosamente  

 
Limoeiro do Ajuru-Pa, 06 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Raissa Costa Farias Carneiro 
Presidente da CPL/CLA	

 
 
 
 

Luiz Carvalho Gomes 
Membro 

 
 
 
 

Ronaldo Rocha Borges 
Membro 
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