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RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO 

PROCESSO Nº 003/2021 – IL/CPL/PMCA 

MODALIADADE/PROCEDIMENTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

TIPO: SERV. TÉCNICO ESPECIALIZADO              CRITÉRIO: INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO 

BASE LEGAL: Art. 25, II, da Lei 8666/93, combinado com o artigo 13, III e V do mesmo diploma 

legal. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADVOGADO, ESPECIALIZADO EM DIREITO 

PÚBLICO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

JURÍDICA AO INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA. 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA – IASPM.  

 

Dos Antecedentes 

Trata-se da solicitação para a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADVOGADO, 
ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E 
PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, oriunda do 
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Município de Cachoeira do Arari/PA, 
utilizando-se do: Art. 25, II, da Lei 8666/93, combinado com o artigo 13, III e V do mesmo diploma 
legal que versa respectivamente sobre a inexigibilidade de contratação diante da inviabilidade de 
competição bem como estabelece os serviços técnicos especializados. Considerando que as 
referências de Preços de mercado localizadas junto ao mural de licitações do TCM-PA, realizadas 
pelo Setor de Compras Municipal, apontam que o valor ofertado demonstrou-se viável e compatível 
aos valores de mercado, conforme os comparativos de preço de outras municipalidades do mesmo 
porte de Cachoeira do Arari/PA, e ainda os documentos acostados pela Unidade Requisitante, 
quais sejam: solicitação inicial, justificativa, termo de referência, referências de preço de 
mercado e indicação de previsão orçamentária para custeio da despesa. 
 

Da Justificativa e Fundamentação 

No caso apresentado, pauta-se a presenta contratação considerando a necessidade de 

apoio e consultoria jurídica visando o acompanhamento detalhado dos processos internos, perícias 

e demais trâmites da atuação do Instituto, bem como a necessidade de apoio jurídico no que tange 

ao patrocínio e defesa de causas administrativas e judiciais e demais atos inerentes ao Instituto de 

Aposentadoria e Pensões, motivo ensejador da abertura e instauração da contratação por Dispensa 

de Licitação com base no Art. 25, II, da Lei 8666/93, combinado com o artigo 13, III e V do 

mesmo diploma legal, caracterizada na forma da solicitação inicial, justificativa, e demais 

documentos apresentados pela Unidade Requisitante. 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

(...)  
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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 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 

(...) 

V- patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

 

        -                                                                                    

                                                        

 Natureza singular e especializada dos serviços; 

 Notória qualificação e capacidade técnica da profissional; 

 Profissional devidamente habilitado na forma da Lei.  

 

Da Justificativa do Preço Proposto 

O valor ofertado demonstrou-se viável uma vez que encontra-se compatível aos valores de 
mercado, conforme demonstram os comparativos de preço de outras municipalidades do mesmo 
porte de Cachoeira do Arari/PA com base na pesquisa feita junto ao mural de contratações do potal 
de TCM/PA, conforme documentos apresentados e acostados aos autos. 

Desta feita o preço ofertado de R$ 5.260,00 (CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA 
REAIS) pela profissional MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE, OAB-PA. Nº.  21.864, CPF 
nº 008.269.562-89, atendendo assim a justificativa de preço.  
 

Da Ratificação da Dotação Orçamentária e Fonte de Recursos 

Foi ratificada a existência de dotação orçamentária para o custeio da despesa, mediante 

consulta ao setor contábil, dado o valor estimado da contratação. 

 

Do Atendimento aos Requisitos de Habilitação  

A profissional ofertante foi notificada para apresentação de Documentação de Habilitação, 

na forma do procedimento respectivo, sendo que a mesma supriu todos os requisitos documentais 

solicitados. 

 
Da Razão da Escolha do Fornecedor 

Conforme documentação anexa ao trata-se de profissional especialista e qualificada na área 
objeto da contratação, graduada em Direito e especializada Direito Público.   .  

Constata-se, portanto, que a profissional, possui irretocável mister na área pública, diante da 
comprovada experiência, conforme currículo anexado aos autos. 

Além disso, a profissional detém acervo técnico, dada as outras prestações de assessorias 

e consultorias de natureza jurídicas diversas junto à outra municipalidade do Estado do Pará, bem 
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como por critério estritamente subjetivo e discricionário, a referida profissional já prestou relevantes 

serviços ao Instituto de Previdências e Pensões do Município de Cachoeira do Arari durante o 

período de 2017/2018, conforme atestado de Capacidade Técnica apresentados e anexado aos 

autos, a contratada apresentou preços compatíveis de mercado, cujo valor demonstrou-se viável 

mediante referências de preços apuradas pelas pesquisas realizadas. 

Trata-se, portanto, da profissional MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE, OAB-PA. 

nº.  21.864, CPF nº 008.269.562-89. 

No mais, destaca-se que a profissional cumpre todos os requisitos mínimos de habilitação, 

previstos no Termo de Referência                 contratação em tela. 

 

Da Conclusão e Manifestação 

Por tudo o anteriormente exposto, com fundamento no Art. 25, II, da Lei 8666/93, 

combinado com o artigo 13, III e V do mesmo diploma legal, manifestam-nos favoravelmente a 

contratação da profissional MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE, OAB-PA. nº.  21.864, 

CPF nº 008.269.562-89, para a prestação dos serviços de assessoria e consultoria jurídica 

constituem o objeto da presente Inexigibilidade de Licitação, pelo valor global de R$ 63.120,00 

(Sessenta e Três Mil, Cento e Vinte Reais), estando presentes neste caso todos os requisitos 

legais necessários, motivo pelo qual manifestamo-nos favoráveis ao procedimento.  

 

É o relatório, que será submetido à avaliação jurídica e da controladoria interna municipal, 

para a ratificação do procedimento pela autoridade superior. 

 

 

Cachoeira do Arari/PA, 07 de Janeiro de 2021.  

 

 

 

 

 

ROSA SUELI DA CONCEIÇÃO AVELAR DE JESUS 

Presidente – CPL 

 

 

 

Membros: 
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