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COMiSSÅo pERMANENTE DE LiCiTA9Åo

A COMiSSÅo pERMANENTE DE LiC什AeÅo DA PREFE喜TURA DO MUN喜CIPiO DE ILHA DAS FLORES

instituida nos te「mos da Po「ta「ia n. 0 01/2021 de O4 de janei「o de 2021i Vem jus描ca「 a inexigibiiidade da

PRESTACÅo DE SERVICOS TRIBUTÅRIOS NA ELABORACÅo DE IMPUGNACÅo DOS [NDiCES

PROViSORiOS DE iCMS, PUBLICADO ATRAVES DO ATO DEL旧ERATiVO NO 972/2021 DE 17 DE JUNHO DE

2021, EXARADO P乱O TRiBUNAL DE CON丁AS, atraV6s de ELCONTRI ASSESSORiA E CONSULTORIA EM

GES丁A〇日SeAL E TR旧UTARiA甘RELI ME

CONSIDERANDO, que a inviabiiidade de =cita9aO, O∞rre diante da imposs酬idade ju「idica ou

t6cnica de competi9aO, e na 「ea=dade 6 uma das hip6teses de excepcionaiidade a reg「a que se 「efe「e o Art. 3O, da

Lei nO 8.666/93, da quaI se o土面ga a Adm涌stra9aO Pdbiica de semp「e licitar;

CONS旧ERANDO, P「eIiminarmente, a importancia da PRESTA9Åo DE SERVICOS
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CONTAS

CONSIDERANDO, que ELCONTRI ASSESSOR葛A E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E

TRiBUTARIA EIRELI ME, Se CO面gu「a com o ∞nCeito de not6ha especiaiiza9aO Pelos 「elevantes servi印s que

V台m P「eStando a dive「sas P「efeitu「as.

C㊤NSID巨RANDO, que OS §ervi ⑪S SO胸tades a §e「em P esfados, SaO daqueles queぬxativamen面e

Se arrima nos pe凧hados no Art. 13, O que COm P「eCisao, en∞nt「a amPa「O m inciso喜= e V, do 「efendo artigo,

PO「quantO。 aSSeSSOrias ou consuitorias t6cnicas e auditorias financei「as ou tribut知as; (Reda9aO dada pela Lei nO

8.883, de 1994) e a defesa de causasjudiciais ou administrativas estao elencados, 「eSPeCtivamente.

CONSiDERANDO, que aP「eSenta-Se, a ∞ntrata9aO, ∞m Objeto singular, O que PO「 Si s6 ensejaria o

蒜:荒嵩書誌誓書霊鳥語霊能霊詰。m 。S。。。,a時
Ace「ca deste dispositivo legai Ulisses Ja∞by, em Sua Ob「a Cont「ata9aO Di「eta Sem Licita9aO, 5a edi9証, B「as=ia

Ju「「dica, 2000, Pag. 588, enSina:

“A singularidade, ∞mO teXtua血ente estabele∞ a Iei, 6 do objeto do ∞nt「atO; 6 o servi9O P「etendido pela

Adm面stra9aO que e Singuia「, e naO O eXeCutO「 do servi印. AIias言Odo p「ofissionaI 6 singuIa「, POStO que eSSe

atributo七p「6prio da Tlatu「eZa humana∴Singufa「宅a ℃araCteris ca do o申etoて】ue ’O individua=za, dis刷gue dos

demais. E a p「esen9a de um atributo in∞mum na eSP台Cie, dife「enciado「. A singuiandade nao esta associada a

no9aO de p「e9O, de dimens6es, de iocalidade, de ∞「 Ou de foma. Va漢e, neSSe POntO言emb「ar as paiav「as do

P「Ofesso「 CeIso Antonio Bandeira de Melio: Sao singula「es os bens que possuam uma individuaiidade tao

especifica que os toma inassim帽Veis a quaisque「 out「os da mesma esp6cie州.
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POde advi「 tanto do objeto p「etendido peia Adm面stra9aO, quantO do cont「atado.

Desta forma, neceSS…irio ve面ca「 a o∞「「台nCia ou nao de singulandade do objeto a que se p「etende contrafa「.

Existem na Doutrina centenas de possiveis situa96es em que se pode conside「a「 ∞mO natureZa Singula「. Senao,

∨句amos:

“… Assim, a航uio de exemp冊ca9aO, Se「aO Singula「es quest6es que estejam =gadas a 「ea冊ade de mudan9aS

箪能都誌重言託宣詳記繍謙る, 1誌窃吊るる硫託て胎印苫強請§翫珊補講もる請う脂く誌,即瑛脆誌
iim紅ofes ent「e os munic「pios, em face de desmembramentos de antigos dis刷OS, 「eeStUdos tributa oトfiscais,...”

(Faria, Roberto Gii Leai, “Neste enquad「amento (Servi印s singuIa「es) cabem os mais va「iados servi9OS: Uma

monog「afia esc埴a po「 jurista (…) todos estes servi9OS Se Singuiarizam po「 um es硝o, PO「 uma Criatwidade,

engenhosidade, habiiidade destacada ou po「 uma o「ienta?aO PeSsoai significativa - e ouja significativa seja

relevante pa「a a t「anqu胴ade administ「ativa quanto aQ bom atendiment。 do inte「esse pu輔∞ a Se「 Cu「ado, Nole=

Se qUe a SinguIaridade 「eferida nao sign南ca que out「as pessoas ou entidades nao possam 「ea=za「 O meSmO

Servi9O. isto 6, SaO SinguIa「es, embo「a nao s句am necessa南mente血icas em sentido absoluto (…). Em suma: um

Servi9O deve se「 havido como singula「 quando nele tem de interferir, COmO 「equisito de satisfatC両o atendinento da

necessidade administrativa, um COmPOnente C「iatividade seu auto「, enVOivendo o es刷o, O tra9O, a engenhosidade,

a especial habiiidade, a contribui9aO inte喜ecfua主artistica ou a叩ucia de quem o executa・ E o qulO∞rre quando

os ∞nhecimentos t津ent稀∞S, teChi∞S, a諦sti∞S Ou eCOn6micos a se「em manejados (∞nfome o caso)



dependem, Pelo menos, de uma articula9aO Ou O「ganiZa9aO imP「egnada pe喜a especifica individuaiidade e

habiiita9aO PeSSOa喜do sujeito (PeSSOa fisica ou jし而dica言ndiv「duo ou g「upo de indMduos) que o 「eaiiza. O servi9O

entao absorve e traduz a exp「essao subjetiva e, POis, a SinguIa「idade de quem o fez, nO Sentido de que, embo「a

‘Out「OS, falvez.at6 muitos言Pudessem famb5m faz計o ′cada ′qua上o faria [ぅsua moda言de a6Ordo.G○m ’OS P「6prios

C「ite「ios, SenSibilidade言urzos,血e「p「eta96es e conclus6es) Pa「Ciais ou finais.当de Me時Celso Antonio Bandei「a,

Licita9aO 」nexigibilidade “ servi90 Singuia○○ Pa「ece「 pubiicado na RDA 2002:368)

CONSIDERANDO, a b「冊ante expIana9aO do ju「ista Ce漢so Ant6nio Bandei「a de Melio, Ve面ca-Se

que a pRESTACÅo DE SERViCOS TRiBUTÅRiOS NA ELABORACÅo DE IMPUGNACÅo DOS iNDICES

P印VISC哩9S E)呈IQ鳴声些[!弘E)Q ATRAV…S E)Q AT9 P巨埋巨FiA丁しVQ NO 972/裂21壁17 E)巨地理Q E)E

豹2千,主又脈Å的PEしt)千割即NÅi」盲)主もt洞〒ÅS, Se enCaixam perfeitamente em suas palav「as一nO CaSO em

eprg「afe pode se「 enquad「ado como uma questao de ext「ema comp喜exidade e, COmO ta喜, deve ser conside「ado

COmO uma queStaO de natu「eza singula「.

CONSIDERANDO, que COnt「atOS deste tipo possuem peculia「idades que impossibiiitam o ce巾ame

iicitat6rio dos tipos meno「 p「e9O e melhor tecnica.

CONSIDERANDO, que O OaS⑦ POde se「 e叩uad「ad⑦ nO eaPut d⑦ ange25 da Lei n9 8.666193 o que

ja to「na「ia ju「idicamente poss「veI a cont「ata9aO di「eta, PO「 inexigibiIidade, da PRESTACÅo DE SERVICOS

TRiBUTÅRIOS NA ELABORAQÅo DE IMPUGNA9Åo DOS INDiCES PROViS6RlOS DE iCMS, PUBLICADO

ATRA¥/ES DO A丁O DE」IBERAT喜VO NO 972/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021, EXARADO PELO TR旧UNA」 DE

CONTAS, aqui discutidos po「 parte desta municipalidade. Contudo, em nOme da meIho「 t6cnica, entendemos que

O CaSO e:両eIa pode e deve se「enquad「ado no inciso iI do art. 25 e seu? lO) da Lei nO 8.666/93- que disp6em:

Art 25. E inexigfvei a licita9aO quando houver inviab胴ade de competi9aO, em eSPeCiai:

(...)

1○ ○ Pa「a a COnt「ata9aO de se「vi9OS t6cnicos enume「ados no a「1 13 desta lei, de natu「eza singula「, COm

P「Ofissionais ou emp「esas de not6「ia especiaiiza9aO, Vedada a inexigibiiidade pa「a servi9OS de pub喜icidade e

divulga9aO;

‘§ lO ’eOnSideraこSe ’de ’nOt6「ia especia陀a9aOて) ・P「Ofissiona上ou ′emP「eSa ,Cし担’COnCeito ′nO ’CamPO ’de sua

especia桐ade, deco「「ente de desempenho ante「io「, eStudos, eXPe「iencias, Publica96es, OrganiZa9aO,

apa「eihamento, equipe tecnica, Ou de out「os 「equisitos 「elacionados ∞m SuaS atividades, Pe「mita infe「i「 que seu

t「abalho 6 essenciai e indiscutiveimente o mais adequado a piena satisfa9aO do oPjeto do cont「ato”.

CONS旧ERANDO, que ELCONTRI ASSESSORIA E CONSUL丁ORiA EM GESTAO FISCAL E

TR腰t!TA即A E慣EリME,即築鳴壇9S reg蜂陵S黙ig紀9S捜睨r亘gr窒f9 3§!r堕terlS9「姫9印f9項le裳疫E!「製rl衰

da documenta9aO que aCOmPanha e instrur a p「esente justificativa, 0nde demonst「a sem dwidas sua capacidade

t6cnica de a喜to nivei, C○m PrOfissionais expe「ientes no ma「kethg de 「eIacionamentos, atualizados em estudos

t色cnicos mode「nos, COnhecedo「 do hist6「ico da entidade pa「a o quai p「esta os servi9OS, PO「tantO uma emP「eSa

COm eXPe「iencia no 「amo, mantendo-Se SemPre atua=zada na sua drea e estando no mais elevado padrao de

O「ga両之a9aO;

Sる噺ももてて訴追,瑞言論もる市岡講義寿司爺前号言で治℃訓諭で絶℃て凧もモ恰’cる荊諸税’U干活計
I-A inexig剛idade de iicita9aO, nO CaSO, deco「「eu de que o p「ofissional cont「atado, naS Ci「cunstancias existentes,

detinha condi96es que o c「edenciavam como sendo o mais adequado a pIena satisfa9aO do objeto do cont「ato, a

luz do seu conceito no campo de sua especia旧ade, deco「「ente de desempenho ante「io「, em eSPeCiai, em 「eia9aO

a causa. Ou seja, Se Sua nOtO「iedade aliada a singuia「idade do oPjeto o c「edenciava a cont「ata9aO di「eta, ja em

1995, quando do 'P「imei「o cont「ato (Iemb「andoぉe que, aquela epoca, a u「genCia da situa9aO d師cultava a lP「台二

qua闇ca9aO de out「os g「andes profissionais aptos a desenvoive「 os mesmos servi9OS), O COnhecimento adqui「ido

da causa, em Virtude daquele contrato, O C「edenciou, nO nOVO COnt「atO, COmO a PrOPOSta mais adequada a

Satisfa車O do inte「esse p心b"co. Frise-Se que naO 6 o fato de have「 participado da causa que o to「na eleg「Vel pa「a

a cont「ata9aO di「eta, maS Sim o ponto que o distingue, na hip6tese de cont「ata9aO PO「 inexigib胴ade, dent「e os

P「Ofissionais noto「iamente especializados, COnSide「ando simuitaneamente a singuia「idade do objeto em causa.’’

(〒ou - Åc6「dao E弛0硫-Segunda撲ma「a).
1‘A jurisp「ud台ncia tem sido pacifica no sentido de que as cont「ata96es de servi9OS advocaticios devem se「

P「eCedidas do componente exame =citat6「io, admitindo置Se Sua dispensa somente em ocasi6es e condi96es

excepcionalfssimas, qUando o se「vi9O a Se「 COntratado detenha inequrvocas ca「acte「rsticas de in6dito言ncomum,

jamais 「otinei「o e du「adou「o’’. (P「ocesso TCU O12.154-8/93, C山O 「elato「 foi o Minist「o i「am Sa「aiva, COnSOante

囲めIiea写る0 de D㊤U de O2.1を.94, p. 18.4444).

Peios substratos fatcos, jur「dicos e p「obat6「ios acima elencados, OPina a Comissao de Licita9aO da P「efeitu「a do
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Municfpio de冊a das Fio「es, Peio acatamento da not6ria especializa9aO e, nO meSmO diapasao se p「onuncia

favo「aveImente a ceieb「a9aO do ∞nt「atO, COm a inexigencia do p「6vio p「ocesso lic圃6rio, eX Vi do ∞m O art. 25,

inciso町§ 「O, a「t 13 iiI e V da Lei n。 8.666/93言Odos do DipIoma LegaI alhu「es 「efe「enciado. Submetemos a

PreSe証e JuS刊日GAT!VA aaP「eGia9aO do E*eelentissimo.Se南of P「ef訊o, Par:a C甲e, na hip6tese de T;a輔ea車O da

mesma, determine a sua pubIica9aq COmO COnditto sine qua non para eficacia deste ato.
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deLicita9aO,PO「eSta「ameSma,emCOnfo「midade 

COmOArL25,incisoll,§「O,art13川eVdaLeinO 
’8:666193 

ilhad ��4d鑓�VW4�4Rﾃ�6H�fﾆ�FS#�#��

Robso　　artinsd　Lima 

PREFEiTO　OMUNICIP10DE肥HA 

DASFLORES 

=ha das FIo「esISE。 13 dejuIho de 2021

揃s,ann。戸。寵s sarrias
P「esidente da CPL

圏園


