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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022–NL/SVS. 

PROCESSO SIGA Nº 00002/SVS/2022. 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE PROCESSOS E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE –SVS/AP. 

CONTRATADA: A.SILVA PACHECO – EIRELI. 

CNPJ: 21.718.099/0001-31 

VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 (trezentos mil) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo 

correrão à conta dos recursos: Fonte 0101, Plano orçamentário: 00517, Elemento de despesa: 

33.90.35, Programa: 3030121012200022697, Ação:2697. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II c/c Art. 13, III da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

Aprovo e Ratifico os termos deste 

Termo de Inexigibilidade, nos termos 

do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 

Em: / / 2022. 
 
 
 
 

Dorinaldo Barbosa Malafaia 
SUPERINTENDENTE/SVS-AP 

DECRETO 2802/2017-GEA 

 

Senhor Superintendente, 

 

Para competente autorização e ratificação, submete à apreciação de V. Ex.ª a presente 

JUSTIFICATIVA, objetivando a contratação por INEXIGIBILIDADE da empresa A.SILVA 

PACHECO – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.718.099/0001-31, referente a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE PROCESSOS E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE –SVS/AP, conforme especificações 
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constante no Projeto Básico, por possuir amparo legal na égide do Art. 25, II, c/c o art. 13, III da 

Lei de Licitações e Contratos n.º 8.666/93. 

A contratação direta pode ser realizada mediante a inexigibilidade de licitação, 

disciplinada no art. 25, II, da Lei de Licitações – 8666/93 – in verbis: 

“Art. 25. É inexigível a licitação (...): 

II - 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;” 

A justificativa para a devida contratação deve-se ao fato estabelecer mecanismos a fim 

de coibir, prevenir e mitigar riscos que possam vir a ofender os princípios da boa administração 

pública; 

Além do mais, consta que esses profissionais são muito experientes, pois há muitos 

anos prestam serviços especializados para as Administração publica, com destacada e elogiada 

atuação pelos representantes legais dos entes contratantes. O que possibilita a celebração de 

contrato de natureza multidisciplinar, envolvendo as mais variadas questões administrativas 

como Aprimoramento de conhecimento na área de controle interno; Orientação dos profissionais 

envolvidos no setor de controle interno; Implementação de estratégias de melhorias de fluxos do 

controle interno e da Superintendência; Consultoria e assessoramento para melhor tomada de 

decisões pela gestão; Assessoramento e acompanhamento dos processos formalizados pela 

Superintendência. 

Considerando que o Controle Interno, entende como necessário e salutar a realização 

de consultoria para apoio, diagnóstico e orientação junto ao Controle Interno para estabelecer 

mecanismos a fim de coibir, prevenir e mitigar riscos que possam vir a ofender os princípios da 

boa administração pública. 

Sem perder de vista que a contratação de profissional de maior quilate jurídico e técnico 

depende do grau de confiabilidade que transmite com o histórico de seu trabalho em outras 

instituiçoes publicas, de modo à tranquilizar a Administração quanto a dispor de serviços de 

qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes interesses da 

Superintendencia. 

Por força de mandamento constitucional, a Administração só pode adquirir os bens e 

serviços necessários para o atendimento do interesse público por meio de um procedimento 

formal, chamado licitação, tutelado por lei, em que, em condições de igualdade, particulares 
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competem para poder contratar com a Administração, devendo prevalecer sempre a proposta 

mais vantajosa. 

Os serviços prestados, por sua natureza e por definição legal, são serviços técnicos 

especializados, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei 8.666/93, que os inseriu no rol das 

hipóteses elencadas na Lei, conforme se vê: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; 

Não resta dúvida que, para a contratação de assessorias ou consultorias técnicas a 

licitação poderá não ser exigida. 

A inexigibilidade de licitação é um tema delicado, contempla um dos dispositivos da Lei 

de Licitações que tem originado grandes controvérsias, pois prevê a possibilidade de se 

contratar serviços com profissionais ou empresas sem licitação. Mas, para isso, é necessário 

que se alcance o exato significado das expressões: inviabilidade de competição (art. 25, caput), 

singularidade do serviço pretendido e notória especialização (art. 25, § 1º): 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: (...) 

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 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”. 

A complexidade da Administração Pública torna prudente a assessoria/consultoria de 

empresas especializadas em determinadas áreas, visando o melhor desempenho e eficácia dos 

órgãos públicos, de modo que cada tomada de decisão pode ser realizada com a menor margem 

de risco e maior margem de segurança, pautada em informações claras, concisas e tempestivas. 

Assim a contratação de uma empresa especializada que contribua com a efetividade na 

prestação dos serviços públicos faz-se necessária. 

Cumpre esclarecer, entretanto, que a contratação direta não exclui um procedimento 

licitatório. 

Sobre o assunto, o eminente professor Marçal Justen Filho, ensinou: 

Tal como afirmado inúmeras vezes, é incorreto afirmar que a contratação 

direta exclui um “procedimento licitatório”. Os casos de dispensa e inexigibilidade de 
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licitação envolvem, na verdade, um procedimento especial e simplificado para a 

seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série 

ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o contratante mais 

adequado. “Ausência de licitação” não significa desnecessidade de observar 

formalidades prévias (tais como verificação da necessidade e conveniência da 

contratação, disponibilidade de recursos etc.). Devem ser observados os princípios 

fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor contratação 

possível, segundo os princípios da licitação. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12 ed. São Paulo: Ed. Dialética. 2008. 

p. 366) 

A contratação direta de serviço técnico tem fundamento no art. 25, inciso II, da Lei n. 

8.666/93 (contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização). 

Para tanto, como dissemos anteriormente, impõe-se a necessidade de alcançar o exato 

significado das expressões: inviabilidade de competição (25 caput); profissionais com notória 

especialização e singularidade do serviço pretendido (art. 25, II). 

A inviabilidade de competição, prevista no caput do art. 25, ocorre quando ela for 

inviável, que se caracteriza pela ausência de alternativas para a Administração Pública, quando 

só existir um profissional em condições de atender à necessidade Estatal, não se justificando 

realizar a licitação (fase externa), que seria um desperdício de tempo e recursos públicos. 

No caso da contratação de serviço técnico, por inviabilidade de competição, a hipótese 

está prevista no inciso II, do art. 25 da Lei 8.666/93, quando o profissional for notoriamente 

especializado e o serviço pretendido pela Administração for de natureza singular. 

A lei, portanto, não deixa margem para especulações acerca da notória especialização, 

que só pode ser entendida como sendo o reconhecimento público da capacidade do profissional 

acerca de determinada matéria, ou seja, aquele que desfrute de prestígio e reconhecimento no 

campo de sua atividade, como no presente caso. 

Resta evidente, portanto, que a contratação de serviço técnico notoriamente 

especializado por inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, III, da Lei 

Federal nº 8.666/93 é legal, e não constitui qualquer ilegalidade. 

A escolha deverá recair sobre a empresa A.SILVA PACHECO – EIRELI, inscrito no 

CNPJ nº. 21.718.099/0001-31, pelos motivos a seguir: 

 Apresentou documentos de habilitação; 
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 O preço mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mensais, coaduna-se 

com o objeto da contraprestação pretendida pela Administração, diante das 

necessidades de atendimento, que mobilizarão os profissionais da empresa 

indicada para a contratação direta, para acompanhar e atender os assuntos 

supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e imediata atenção. 

 A ressaltar que o preço entre as partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem 

nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir todos os 

encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e previdenciário, bem 

como de todas as despesas diretas e indiretas dos profissionais, para o regular 

cumprimento do contrato. 

 
CONCLUSÃO 

Neste sentido, faz se necessário contratar uma empresa que se enquadre no texto 

positivado, conforme o art. 25, II, da Lei Federal n° 8666, de 1993, que trata da inexigibilidade de 

licitação em decorrência da contratação de serviços técnicos especializados e art. 13, III da 

referida lei que definem os serviços técnicos profissionais especializados, e, ainda, preencha os 

requisitos necessitados para esta Superintendencia, com isso, em face do objeto singular a ser 

contratado, foi escolhida a empresa A.SILVA PACHECO – EIRELI, inscrito no CNPJ nº. 

21.718.099/0001-31, pois a mesma, conforme documentos constados aos autos do processo, 

possui, larga experiência. 

Pelo exposto para salvaguardar os interesses da Administração Pública, submeto a 

presente justificativa à apreciação e competente ratificação do Senhor Superintendente, para 

contratação direta por Dispensa de Licitação, é decisão discricionária do Superintendente 

OPTAR pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Procuradoria Geral do Estado do 

Amapá e posterior publicação no Diário Oficial do Estado, assegurando CONCLUSÃO. 

Macapá-AP, 28/03/2022. 

 

Adriana da Silva Lopes 
Presidente CPL/SVS 
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