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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6/2021-150101 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6/2021·150101 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-150101 

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria 

e Consultoria Jurídica, Visando Atender às Necessidades do instituto de Previdência do Município de 

Breves (IPMB). 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Trata-se a presente, de justificativa para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica, Visando Atender às Necessidades do 
instituto de Previdência do Município de Breves (IPMB), com inexigibílidade de licitação, tendo em vista 
a notória especialização, bem como a singularidade dos serviços a serem prestados. 

Nesse contexto, versa a Lei de Licitações, em seu art. 25, inciso li, sobre a inexigibilidade "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". 

Dentre os serviços técnicos especializados passíveis de licitação, consoante disposição do art. 
13 da Lei 8.666/93, constam expressamente a realização de assessorias ou consultorias técnicas, bem 
como o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 

Acerca da notória especialização do profissional ou da empresa a ser contratada, a Lei de 
Licitações, em seu art. 25, § 1°, estabelece que: " Considera-se ele notória especializaçlo o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organlzaçio, aparelhamento, equipe 

técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato. 

Com base nos dispositivos da Lei 8.666/93, evidencia-se que a hipótese de contratação 
configura-se como inexigibilidade de licitação, assim que os requisitos de notória especialização do 
escritório contratado e da singularidade dos serviços a serem prestados. 

Os serviços a serem desenvolvidos pela empresa contratada versam sobre assessoria e 
consultoria técnica especializada e, principalmente, sobre os serviços já devidamente especificados. 

Os serviços a serem contratados pelo Instituto de Previdência do Município de Breves serão os 
seguintes: 

Praça J>ário Furtado nº US8 - CltNTRO - BRBVBS/PA - CltP: 68.800-000 
Telerone: (91) 3783-2274 - •lte: bttp:/ /lpmb.breve•.pa.gov.br 








		2021-08-18T13:04:27-0300
	CELESTINO DA CONCEICAO CUNHA:25736833204




