
CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA

o Presidente da Cornlssco Permanente de uctrocco da Camara
Municipal de Guaiuba, designado pela portaria N° 04,01,013/2021por deterrnlnocoo
do presidente da Camara Municipal de Guaiuba no uso de suasotrlbulcoes vem abrir
o presente procedimento odrninistrotivo de Inexigibilidade de llcrtocco para
Controtocoo de empresa para a execucoo de servicosprofissionaisde contabilidade,
com natureza tecnicc e singular, com comprovada not6ria especiolizococ. junto a
Camara Municipal de Guaiuba/CE,

FUNDAMENTA<;Ao DA CONTRATA<;Ao

A controtocco otroves de Inexigibilidade de llcltocoo encontra
amparo no Art, 25 da Lei Federal n° 8,666/93 e suas olterocoes posteriores, etc Art, 2°
da Lei Federal n° 14,039de 17 de agosto de 2020, por se tratar de controtccoo de
services tecnlcos enumerados no inciso 11.1do art. 13do Lei Federal n° 8,666/93, bem
como no Art, 25 do Decreto-Lei n° 9,295, de 27 de /maio de 1946,com empresa de
not6ria especiolizocco no ramo do obleto em questco. mostrando-se invi6vel a
cornpetlcoo.

FUNDAMENTAC;Ao JURISPRUDENCIAl E DOUTRINARIA

Trata-se de services tecnicos especializados de contabilidade, com
noturezo tecnica e singular, com comprovada not6ria especlollzccoo. de
responsobilldode do Camara Municipal de Guaiuba/CE,

Quanto a contrctccoo direta por inexigibilidade, dlspoe a Lei 8,666/93
que:

"Art, 25, E inexigfvel a llcitccoo quando houver
inviabilidade de cornpeticco. em especial:
II- para a controtccoo de services tecnicos enumerados
no art, 13 desta Lei. de natureza singular, com profissionais
ou empresas de not6ria especlollzccoo. vedada a
inexigibilidode para servicosde publicidade e divulqocoo:
§ 1° Considera-se de not6ria especiollzocoo 0 profissional
ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experienclos. publicocoes. orqcnlzocoo.
aparelhamento, equipe recnlco. ou de outros requisitos
relacionados com suasatividades, permita inferir que 0 seu
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ou consultorias tecniccs e auditorias
financeiras ou tributorios:

1946,que:
Tornbern dlspoe 0 Art. 25 do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de

\

"Art. 25. Sao considerados trabalhos tecnicos de
contabilidade:
a) orqonizocoo e execucco de servicesde contabilidade
em geral;
b) escriturocoo dos livros de contabilidade obrigat6rios,
bem como de todos os necessorios no conjunto do
crqonizocoo contobu e .levontornento dos respectivos
boloncos e demonstrocoes: ,
c) pericles judiciais ou extra-judiciais, revisoo de boloncos
e de contas em geral, veritlcocoo de haveres revisoo
permanente ou peri6dica de escritas, requlocoes judiciais
ou extra-judicidis de avarias grossas ou comuns,
assiStencid, aos Conselhos Fiscais das sociedades
an6nimas e quaisquer outras otrlbulcoes de natureza
tecnlco conferidas por lei aos profissionais de
contabilidade.
§ 1° Os servlcos profissionaisde contabilidade sao, por
sua natureza, tecnicos e singulares,quando comprovada
sua not6ria especlcllzocoo. nos termos da lei. (Inclurdo
pela Lein° 14.039,de 2020);
§ 2° Considera-se not6ria esoeclollzocoo 0 profissionalou
a sociedade de profissionais de contabilidade cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, expenencias,
publicccoes. orqonlzocco. aparelhamento, equipe
tecnico ou de outros requisitos relacionados com suas
atividades, permita inferirque 0 seu trabalho e essencial e
indiscutivelmente 0 mais adequado a plena sotlstocco
do objeto do contrato. (Inc/uido pela Lei n° 14.039,de
2020)",

Hco. portanto, de ser demonstrados os requisitos legais exigidos para
connourocoo da inexigibilidade de ucltccoo. quais sejam: a especlolizocco. a

da empresa e singularidade dos servicos a serem contratados, que
lzocoo de IicitaC;aoe de competicoo para controtocoo dos

ndidos pela Adrnlnlstrccoo.

~""-';';;;':;';"" ..
Rua Ten. Jose Ivanildo Nocrato, SIN, Centro, Guaiuba, Ceara

CNPJn° 12.359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.1334
camaramunicipalguaiuba@yahoo.com.br

PRA SERVIR A NOSSA GENTE.



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA

A
identificavel.

a) orqonlzocco e exscucoo de ssrvlcos de contabilidade em geral;

b) escrlturccoo dos livrosde contabilidade obrigat6rios, bem como de
todos os necessortos no conjunto da orqonizocco contobn e levantamento dos
respectivos boloncos e demonstray6es;

c) pericias judiciais ou extra-judiciais, revisco de bolcncos e de contas
em geral, veritlcocoo de have res revisoo permanente ou peri6dica de escritas,
regulay6es judiciais ou extra-judiciais de avarias grossas ou comuns, ossistencio aos
Conselhos Fiscaisdas sociedades an6nimas e quaisquer outras atribuiy6es de natureza
tecnlco conferidas por lei aos profissionaisde contabilidade.

A materia e extremamente especffica, sao servlcos que a
Admlnistrococ deve contratar sem licltccoo. escolhendo 0' contratada de acordo
com 0 grau de confionco que a mesma deposite na especlolizocoo da contratada,
em rozco da experienclo que ela possui cdeulrldo ao lonQo dos anos de proflssoo.

Acerca da materia, lucldo a analise.do Prof. ErosRoberto Grau, veja-
se:

"E irnportcnte notor. po rem, que embora a primeira parte
-: ,\ da demonstrccco de not6ria especicllzocoo encontre

'parametros objetivos bem definidos - desempenho
anterior, estudos, experienclcs. publicccoes. oroonlzocoo.
oporelhornento. equipe tecnico ou outros requisitos
relacionados com as atividades do profissional ou da
empresa - nenhum, absolutamente nenhum crlterlo e
indicado no texto normativo para orientar ou informar
como e de que modo a Adrninlstrccoo pode inferir que 0

trabalho de um determinado profissional ou empresa, que
com prove atendimento cqueles requisitos, e 0 mais
adequado a plena sotlstocco do objeto contratado"

E, adiante, conclui aquele eminente Professor:

"lsso significa, em termos objetivos e bem incisivos, que -
embora isso seja inadequado, tecnicamente - 0 texto
normativo atribui a odrninlstrccoo discricionariedade para
escolher 0 profissionalou a empresa com a qual pretenda
contratar, louvada exclusivamente no maior grau de
confionco que em um ou outro depositar" (in Revista de
Direito Publico - 99, p. 72)
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No tocante a naturezo sinoular do servico orestado, tem-5e aue Gada
profissional contabiliza de modo unico. diante do natureza intelectual e do
subjetividade do service a serexecutodo.

Jo a notorlo especiotlzccoo configura-se no reconhecimento publico e
no alta capacidade do empresa/profissional a ser contratada(o), no area que se
necessita de sua otuocco. no coso, Contabilidade Publica, dentre outras
esoeclollzocoes.

No coso do escritono de contabilidade CA5PE 5ERVlc;05 DE
CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRE5ARIAL 55 CNPJ N° 12.467.321/0001-40, os requisitos

r' necessorlos a sua controtocoo direta, por meio de Inexigibilidade de Ilcltccoo.
preenchem a todos os requisitos fincados no Art. 25, inciso II, art, 13, inciso III do Lei
Federal n° 8,666/93 e suas olterocoes posteriores, cu: Arts, 1° e 2° do Lei Federal n°
14,039de 17de agosto de 2020, \

o Mencionado Escritorio ,de Contabilidade detern vasta experienclc
profissional, tendo olconcodo pleno exito .quonto <) execucoo de servlcos de
contabilidade referido no objeto aqui citodo.

No ambito do TRlBLJNAIsDECONTASDA UNIAo 0 entendimento sobre a
" " '

controtocco por inexigibilidade de licltocco com fundamento no not6ria
especlollzccco comb inado com a singularidade do servico. j6 e pacffica, tendo
inclusive edltodoo Surnulc 39/TCU,nos termos seguintes:

"Constata-se que not6ria especlcnzocoo s6 tem lugar
quando se trata de service lnecito ou incomum, capaz de
exigir, no selecco do executor de connoncc, no grau de
subjetividade insuscetivel de ser me dido pelos crlterlos
objetivos de quonnccceo inerentes 00 processo de
llcttccco". (grifamos)

De igual forma, 0 proprio TCUatribuiu como crlterio relevante para a
corccterlzocoo do not6ria especialidade 0 desempenho anterior do profissional ou
empresa contratada. Senoo veja-se:

"0 TCU decidiu que apesar de algumas falhas no
procedimento, a contratada poderia ter sido por
inexigibilidade de licitayoo, dada sua not6ria
especlollzocco e sua expertenclo, 0 que reduz a eventual
violocoo aos princfpios do legalidade e publici dade a seus
aspectos formais e procedimentais, haja vista que Q
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Plenario) (grifamo~)

Nesse coso, a exigencia que a Lei de ucltocoes lmpoe 00 ente
contratante e que, "00 analisar a especializOt;ao de profissionais, admita a
cornprovacao por meio de experiencias anteriores devidamente documentadps,
conforme orevtsao do § 1° do art. 25 e § 1° do art. 3D, do Lei 8.666/93", (fCU, Processo
n° 011 ,755/2004-8, Acordco n° 1,452/2004 - Plenorlo).

JU5TIFICATIVA DA CONTRATA<;AO

A Lei n° 8,666/93 e suas otterocoes posteriores, que regula a materia
em exame, excepcionalmente previu casos de inexigibilidade de licitar, visando 0

pr6prio interesse do Adrnlnistrccoo. bem como no Lei Federal n° 14,039 de 17 de
agosto de 2020,

A controtocoo. portanto, hovero de pautar-se numa relocoo de
viabilidade economico-tincnceiro. e de veritlcocoo do capacidade tecnlco de
execucco que podem ser perfeitamente identificadas no escrit6rio de contabilidade
CA5PE 5ERVI<;05 DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRE5ARIAL 55 CNPJ N°
12.467.321/0001-40,0 que viabiliza a sua controtccoo por meio de Inexigibilidade de
licitocoo para execucoo de servico' especffico, de natureza continuada e com
caracterfsticas singularese complexes,

/la.tQr preponderonte - imprescindfvel a observcncio dos requisitos
legais inerente a controtccco por inexigibilidade - e a efetiva cornprovccco dos
requisitosconcernentes a experlenclc profissionale capacidade tecnlco de execucco
dos services do escritorlo de contabilidade CA5PE 5ERVI<;05 DE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRE5ARIAL 55 CNPJ N° 12.467.321/0001-40, clrcunstonclos estas que
guornecem 0 estrito cumprimento dos requisitosexigidos no Lei n° 8,666/93 e no Lei
Federol n° 14,039 de 17 de agosto de 2020,

Neste clcposoo. a celebrccco do contrato, com a inexigibilidade de
llcitccco e legal, nco afronta os princfpios reguladores do Acrnmlstrccoo Publica, e
neste coso e absolutamente necessaria,conforme previsto no Art, 25 do Decreto-Lei n°
9,295, de 27 de maio de 1946,

RAZAO DA E5COLHA DA CONTRATADA

A rozoo do escolha do escrit6rio de contabilidade CA5PE 5ERVI<;05 DE
CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRE5ARIAL 55 CNPJ N° 12.467.321/0001-40 deve-se 00

fato de sua experlencio tecnlcc profissionalno desempenho de suasatividades junto a
6rg(:Jos; lnlstrocoo Publica, entre outros, nco se podendo olvldor,

...,-- __ ......,_ ..... ...:;.;:z;
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ademais, tratar-se de empresa cujo quadro tecruco tem vasto conhecimento dos
problemas existentes no ambito da Admlnlstrccco Municipal.

Desta forma, nos term os do Art, 25, inciso II, art, 13, inciso III da Lei
Federal n° 8,666/93 e suas olterccoes posteriores, etc Arts, 1° e 2° da Lei Federal n°
14,039 de 17 de agosto de 2020, a licitayoo e inexigfvel, tendo em vista que a
contratada e empresa com reconhecida estruturo e conhecimento na area contobll/
financeira, bem como sua ampla experiencic junto aos orqoos da Acmlnlstrccoo
Publica e de incontestovel saber e not6ria especlcllzocco,

JUSTIFICATIVA DO PRE<;O

o Preco global cobrado para 0 reolizocoo dos services objeto da
presente controtocco. sera de R$ 5.500,00 (cinco e qulnhentos rea is) mensal, a ser
executado pelo perlodo de 12 (doze) meses, contabilizando a quantia anual de R$
66.000,00 (sessenta e seis mil reais), estimados medi~n}e cornprovocoes de prey os de
Notas fiscais e contratos apresentadas pel a proprlo empresa, demonstrando
execucoo de services de natureza igual ou semelhante ao presente coso. Peforco-se
que tais precos soc oficiais e foram praticados em outras entidades, servindo como
meio de cornprovccoo da paridade dos prey os ofertados, demonstrando, assim, a
compatibilidade dos valores propostos para com a realidade mercadol6gica, bem"' \. ,~
como 0 contrato de assessoria contobf mantido com a Camara Municipal de
Guaiuba, da gestoo anterior, Asslrn como tornbern pesquisa otroves do portal de
ucltocoes dos rnunlclplos do Tribunal de Constas do Estado do Ceara- TCE, de
processos Iicitat6rios finalizados neste exerclclo. Conforme consta nos autos do
processo: .

DOTA<;'AO OR<;AMENTARIA

Os recursos necessorios ao custeio da despesa oriunda com a presente
controtccoo encontram-se devidamente alocados no oryamento para 0 exercfcio de
2021 da Camara Municipal De Guaiuba, classificado sob 0 c6digo: ootccoo
orccmentortc: 01,01 - 01 ,031,0001,2,001- Elemento de Despesa: 3,3,90,39,00,

Guaiuba/CE, 06 de abril de 2021,

_j V;V// ~ nLL n;5i}'~
~af1trrco ~(' B'df(g{f(fa ~~

do Corolssco Permanente de llcltccco
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