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PARECER JURÍDICO 01/2021 

 
 

PARECER JURÍDICO SOBRE O CONTRATO DE 
INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
2021040103, INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 CUJO 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO 
ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE 
PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU. 

 
 
Relatório 
 
 Veio para esta Assessoria Jurídica Processo Administrativo nº 2021040103, 

modalidade de Inexigibilidade nº 02/2021 para análise da legalidade do 

procedimento de contratação da Empresa CCP – CONSULTORIA EM 

CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, para prestação de 

serviços de consultoria e assessoria em Contabilidade Pública para Câmara 

Municipal de Moju. 

 Consta do Processo pedido de Abertura de autorização de contratação de 

assessoria de contabilidade para Câmara Municipal de Moju, bem como termo de 

referência com as minúcias do serviço que será prestado. 

 Consta Proposta Comercial da Empresa com data de 04 de Janeiro de 2021. 

Consta Autorização da Presidência da Câmara Municipal de Moju para 

deflagração do Processo Licitatório. Consta ainda despacho informando a 

existência de recursos de dotações orçamentárias.  Consta ainda despacho do 

setor financeiro informando a rubrica orçamentária, bem como Declaração de 

Adequação Orçamentária e Financeira da Presidência da Casa, além de 

autorização para realização da despesa e para deflagração do certame licitatório. 
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 A Secretaria Legislativa despachou solicitando que a Comissão de Licitação 

realizasse a abertura de processo licitatório, tendo a Presidente da Comissão de 

Licitação autuado o processo e convocado a Empresa para apresentação de 

documentos. 

 Após a Presidente da Comissão de Licitação enviou o processo para 

parecer jurídico constando do processo licitatório minuta do contrato a ser 

analisado. 

 Ressalta-se que o parecer aqui firmado analisa apenas questões jurídicas 

do processo, não entrando no mérito de sobre questões de conveniência e 

oportunidade sobre a finalização e contratação do processo. 

 

Fundamentação 

 

 Trata-se o presente de processo licitatório na modalidade de inexigibilidade 

para contratação de pessoa jurídica especializada em consultoria e assessoria 

em contabilidade Pública, visando atender as demandas da Câmara Municipal de 

Moju. 

 Tal possibilidade está corroborada no art. 25 inciso II c/c art. 13 da Lei de 

Licitações (Lei 8.666/93). Recentemente foi promulgada a Lei 14.039/2020 que 

alterou o § 2º do Decreto 9.295/46 e assim passou a dispor: 

 

§ 2º Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de profissionais de 
contabilidade cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, 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. 
 
 

 Ao se analisar o projeto verifica-se que os requisitos do Processo Licitatório 

tipo inexigibilidade de licitação estão preenchidos como natureza singular, que é 

próprio do serviço de consultoria e assessoria em contabilidade pública, com 
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profissionais ou empresas de notória especialização como no caso se constata 

com a análise dos atestados de capacidade técnica juntado ao processo de 

serviços prestados pela Contadora Gisele Cunha Sena, responsável técnico pela 

Empresa, para o Município de Santo Antônio do Tauá, Município de Bragança, 

Município de Limoeiro de Ajuru, Município de Moju, Câmara Municipal de Santo 

Antônio do Tauá, além de já ter prestado serviço na própria Câmara  Municipal de 

Moju nos anos anteriores de 2019 e 2020, sem qualquer reclamação que 

desabone sua conduta. 

 Consta Certidão no processo licitatório da Secretaria Legislativa da Câmara 

de Moju atestando que não existe nos quadros do órgão contador muito menos 

especializado em Contabilidade Pública. A documentação da empresa está toda 

regular. 

 Dessa forma, o processo está regular e pode ter seguimento até sua 

finalização. 

 

DO PARECER 

 

 Por todo o exposto, levando em consideração sempre apenas os aspectos 

jurídicos do processo licitatório, ora analisado, opina-se pela regularidade e 

legalidade do feito. 

 

 
Moju, 13 de Janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO 

Assessoria Jurídica Câmara Municipal de Moju 
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