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A COMISSÅo pERMANENTE DE LiC什ACÅo DA PREF帥URA DO MUNiCIPiO DE喜LHA DAS FLORES

ins航uida nos te「mos da Porta「ia n. O Ol/2021 de O4 de janei「o de 2021, Vem jus描ca「 a inexigibiiidade da

PRESTA9Åo DE SERVIQOS DE ASSESSORiA E CONSULTOR喜A JURiDICA ESPECIALIZADA PARA

RECUPERACÅo DOS VALORES REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPACÅo DOS MUNIC面OS-FPM,

at「av6s de OLEGAR10 E TE喜XEIRA ADVOCACiA

CONSIDERANDO言que -a inviab紺dade ’de惜ta9aO, ’OCO「「e ・diante ’da ′impossib紺dade jし而d ca ’Ou

tecnica de competi9aO. e na 「ea=dade 6 uma das hip6teses de excepcionaIidade a 「eg「a que se 「efe「e o Art. 3O, da

Lei nO 8,666/93, da qual se ob「iga a Administ「a9aO Pl]blica de semp「e =c幅「;

CONSIDERANDO, P「e冊na「mente, a importancia da PRESTACÅo DE SERVIQOS DE

ASSESSORIA E CONSULTORiA JUR丁DICA ESPECiALIZADA PARA RECUPERAQÅo DOS VA」ORES

龍F昧巨NT巨AQ Ft購2Q BE P館T圃PA鉢Q BQ§ M闘将聞QS-FPM;

CONSiDERANDO, que OLEGAR10 E TEiXEiRA ADVOCACIA, Se COnfigu「a ∞m O COnCeito de

not6ria especiaiiza9aO Peios 「elevantes servi9OS que V台m P「eStando a dive「sas P「efeitu「as, e 6「gaos Municipais.

CONSIDERANDO, que OS Servi9OS SOiicitados a se「em p「estados, SaO daqueles que taxativamente

Se a「「ima nos per凧hados no Art. 13, O que COm P「eCisao, enCOnt「a amPa「O nO inciso V, do 「eferido artigo,

PO「quantO, a defesa de causas judiciais ou administ「ativas estao elencados, 「eSPeCtivamente.

℃0NS‘ID’ERANDO膏胎言辞香る前略」詫, a磯部f誹a琉る,硬満6断割o STFl印I誹,る[叩き弔了、さてで治as司a罷t)

Seu enquad「amento no caput do A「t. 25 da Lei nO 8.666/93 que disp6e:

“Art. 25. E inexig丁vel a licita9aO quando houve「 inviabiiidade de competi9aO, em eSPeCiaI: (…)),

Ace「ca deste dispositivo Iegai UIisses Ja∞by, em Sua Ob「a Cont「ata9aO Di「eta Sem Licita9aq 5a edi9aO, B「as=ia

Ju「idica, 2000, Pag. 588, enSina:

“A singula「idade, COmO teX山almente estabelece a lei, 6 d0 Objeto do cont「atoi 6 o servi亭○ ‘P「etendido pela

Administ「a9aO que e Singuia「, e naO O eXeCutO「 do servi9O. A雁s言Odo p「ofissiona1 6 singuIa「, POStO que eSSe

at「ibuto 6 p「6p「io da natu「eza humana. Singula「 e a ca「acte「istica do objeto que o individualiza, distingue dos

demais. E a p「esen9a de um at「ibuto incomum na especie, dife「enciado「. A singuia「idade nao esta associada a

no9aO de p「e9O, de dimens6es, de locaiidade, de co「 ou de fo「ma. Vale, neSSe POntO言emb「a「 as paiav「as do

P「Ofesso「 Celso Antonio Bandei「a de Mei)o: Sao singuIa「es os bens que possuam uma individuaiidade tao

espec稲ca que os to「na inassim橘veis a quaisque「 outros da mesma esp色cie“.

E cita, ainda, Vera Ldcia Machado D’Avjla (Pag. 529) ao observar que a singula「idade quejus師ca a inexigibiiidade

POde advi「 tanto do o切eto p「etendido peia Administra9aO, quantO do cont「atado.

Desta fo「ma, neCeSSa「io ve南ca「 a oco「「台ncia ou nao de singuia「idade do objeto a que se p「etende cont「ata「.

Existem na Dout「ina centenas de poss「veis situa96es em que se pode conside「a「 como natu「eza singula「・ Senao,

∨匂a南os:

(… Assim, a t「tuio de exemp旧ca9aO, Se「託singuia「es quest6es que estejam ligadas a reaiidade de mudan9aS

Pelas quais passa nossa fede「a9aO, tais como a defesa de quest6es constitucionais complexas) qUeSt6es

Iimitrofes ent「e os municrpios, em face de desmemb「amentos de antigos dist「itosi reeSfudos佃ouほrio重scaisi∴’

(Faria, Roberto GiI Leal言くNeste enquad「amento (Servi印s singuia「es) cabem os mais va「iados servi9OS: uma

詩誌∈喜藤豊誌嵩塁:霊∨器塁慧諸芸半券器議書霊
「eIevante pa「a a tra=quilidade administ「a宜va quanto ao bom atendime=tO do inte「esse pdblico a se「 Cu「ado. Note-

Se que a Singula「idade 「efe「ida nao sign細ca que outras pessoas ou entidades nao possam 「eaIiza「 o mesmo

servi9O. isto 6, Sfo singula「es, embo「a nao sejam necessa「iamente dnicas em sentido absoiuto (…)・ Em suma: um

se「vi9O deve ser havido como singuta「 quando neIe tem de interfe「i「, COmO 「equisito de satisfat6「io atendimento da

fle6eSSidade adm面strativa同m comPOne面e 6「iatividade seu auter:, enVe)ve雨e o estilo- e tra9O, a enge雨o5idade,

a especia漢hab掴dade, a COntribui9aO intelectuai章a「tistica ou a a「g心cia de quem o executa. E o que oco「「e quando

os conhecimentos Cien輔cos, t6cnicos, a「t「sticos ou econ6micos a se「em manejados (COnfo「me o caso)

dependem, Pelo menos, de uma a「ticuia9aO Ou O「ganiza9aO lmP「egnada peia especifica individualidade e

hab冊a9aO PeSSOal do sujeito (PeSSOa frsica ou ju「idica言ndivfduo ou grupo de individuos) que o 「eaiiza. O servi9O

entao abso「ve e traduz a exp「essao subietiva e, POis, a SinguIa「idade de quem o fez, nO Sentido de que' embo「a
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OUtrOS. taIvez at6 mし周os, PUdessem tambem faze-喜o cada qual o fa「ia a sua moda, de aco「do ∞m OS P「6prios

Crit〔irios, SenSib胴ade言u予zos, interpreta96es e concIus6es- Pa「Ciais ou finais.” (de Melio, Celso Antonio Bandeira,

Licita9aO 」nexigib冊ade - Servipe singula「, Pa「e∞「 Pubiicado na RDA 2002:368)

GONSiDERANDO, a ‘b柚料te ’eXPlana9aO.do j面Sta Ceiso Andni6 Bandeifa de ‘Me=o, Ve楯ca-Se

que a pRESTACÅo DE SERVi90S DE ASSESSORIA E CONSULTORiA JUR厄lCA ESPECIALiZADA PARA

RECUPERACÅo DOS VALORES REFERENTE AO FUNDO DE PARTiCIPACÅo DOS MUNICipiOS-FPM, Se

encaixam perfeitamente em suas paiav「as, nO CaSO em ePrg「afe pode ser enquadrado ∞mO uma queStaO de

ext「ema compiexidade e, ∞mO tal, deve se「 ∞nSide「ado como uma quesfao de natu「eza singuia「.

QQNSし!)巨RANP9- q堅聖n壇t9S q??t? tip9 P9?S埋r P?叫ig項車重S型? imp9S号i坤tam 9誓い?m?
’iidiaforio dos旬oos meno「 pre9O e m封ho「竜onica.

CONSiDERANDO, que O CaSO POde se「 enquad「ado no caput do artigo 25 da Lei nO 8.666I93 o que

jatoma「ia juridicamente possfveI a ∞ntrata9aO di「eta, PO「 inexigibiiidade, da PRESTA9Åo DE SERVICOS DE

ASSESSORiA E CONSULTORIA JURiDiCA ESPECiALiZADA PARA RECUPERACÅo DOS VALORES

REFERENTE AO FUNDO DE PARTiCIPACÅo DOS MUNiC面OS-FPM, aqui discutidos po「 parte desta

Tn踊i6iE)a閥ade. Contudo, em nOme da me旧o「 t enica, entendemo§甲e O caSe em tela pede e deve ser

enquad「ado no inciso = do art. 25 e seu § 「O, da Lei nO 8.666/93, que disp6em:

Art. 25. E inexig「vel a licita9aO quando houve「 inviab冊ade de ∞mPeti9aO, em eSPeCiai:

(...)

l上para a cont「ata9aO de servi9OS teCni∞S enume「ados no art. 13 desta lei, de natureza singula「, ∞m

P「Ofissionais ou emp「esas de not6ria especiaiiza9aO章Vedada a inexi⊆申Iidade pa「a servi9OS de pubiicidade e

div同ga董○;

§　十〇　Conside「a-Se de not6ria especiaiiza9aO O P「Ofissional ou emp「esa cujo conceito no campo de sua

especia胸ade, de∞汀ente de desempenho anterio「 estudos, eXPeriencias, Publica96es, O「ganiza9aO,

apa「elhamento, eqUipe tecnica, Ou de out「os 「equjsitos 「elacionados com suas a廟dades, Pemita infe而que seu

trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais adequado a pIena satisfa9aO do objeto do ∞nt「atO”.

CONS旧ERANDG), que O睦GARIO E TEIXEIRA‘ADVOCACIA∵P「eenehe os l「equisitos 6×igid㊤S r畑

Pa「ag「afo acima transorito, ∞nfo「me se dep「eende da documenta9aO que aCOmPanha e instru「 a p「esente

jus柵cativa, Onde demonstra sem d血idas sua capacidade t6cnica de aito nive上COm P「Ofissionais experientes no

marketing de 「elacionamentos, atuaiizados em esfudos t6oni∞S mOdemos, ∞nhecedo「 do hist6rieo da entidade

Pa「a O quaI p「esta os servi印s, POrtantO uma emP「eSa ∞m eXPe「i台ncia no 「amo, mantendo-Se SemP「e atuaiizada

議書詰霊晋窯嘉霊謀議諾離。壷。a鵬。‥
“A inexigibi桐ade de lic碇9aO, nO caSO, decorreu de que o p「ofissionei ∞nt「afado暮naS Ci「ounstancias existentes,

de蛤ha condi96es que o c「edenciavam ∞mO Sendo o mais adequado a piena satisfa9aO do o申eto do cont「ato暮a

luz do seu conceito no campo de sua especiaIidade, deco汀ente de desempenho anterio「, em eSPeCial, em 「eia亨aO

a causa. Ou seja, Se Sua nOtOriedade aiiada a singuiaridade do objeto o c「edenciava a contrata9aO di「eta, ja em

1995, qufa雨e d〇両meir6 co面rate lembねnde-6e qUe, aquela 6poca,別rgenGia da situa9aO繭剛博ava a p「6-

qua旧ca9aO de out「os grandes p「ofissionais aptos a desenvolve「 os mesmos servi9OS), O ∞nhecimento adqu涌de

da causa, em Virtude daqueie ∞nt「atO, O C「edenciou, nO nOVO COnt「atO, comO a P「OpeSta mais adequada a

Satisfa9aO do inte「esse pdb=∞. Frise-Se que naO 6 o fato de haver participado da causa que o toma eIeg了vel pa「a

a cont「ata9aO di「eta, maS Sim o ponto que o distingue, na hip6tese de co而ata9aO PO「 inexigib紺dade, dent「e os

簿薯書誌墨書認諾nSide「ando s血Itaneamente a singularidade do objeto em causa’”
“A jurisp田d全ncia tem sido pacifica no sentido de que as cont「ata96es de servi9OS advocatfcios devem se「

P「e∞didas do ∞mPOnente eXame licitatcho, admitindo置Se Sua dispensa somente em ocasi6es e ∞ndi96es

excepcionaIissimas, quando o servi9O a Se「 COnt「atado detenha inequivocas ca「acte「fsticas de in6dito言n∞mum,

jamais 「otinei「o e du「adou「o". (P「OCeSSO TCU O12.154-8/93, Cujo reiato「 foi o Ministro iram Sa「aiva, COnSOante

阿輔飴9ae de DOU de O2,花.94膏. 18.4444),

Peios substratos faticos言u圃∞S e P「ObatC而os acima elencados, OPina a Comissao de Licita9aO da P「efeitura do

Municipio de iiha das FIo「es, Peio acatamento da not6ria especiaiiza?aO e, nO meSmO diapasao se p「OnunCia

favo「avelmente a celeb「a9aO do ∞nt「atO, COm a inexig台ncia do p「givio p「ocess0 1icitatC而o, eX Vi do ∞m O art. 25,

inciso l主§ 1O, ar=3 V da Lei nO 8.666/93, todos do Dipioma LegaI alhu「es 「efe「enciado. Submetemos a p「esente

JUSTIFICATIVA a ap「ecia9aO do Ex∞喜entrssimo Senho「 P「efeito再a「a que書na hip6tese de ratifroa9aO da mesma'

dete「mine a sua pubiica9aO, COmO ∞nditio sine qua non pa「a eficacia deste ato.
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