
PROCESSO N.º 67/2021 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

1 – OBJETO:  
 Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria técnica 

jurídica capaz de atender demandas especializadas e de complexidade elevada que aportam ao 

Gabinete do Prefeito e à Procuradoria Municipal ou à Secretaria da Administração, conforme 

descrição dos serviços abaixo: 

 

Os serviços de assessoria e consultoria técnica jurídica especializada que o Município 

necessita presentemente exigem a especialização de profissionais em matéria de direito público 

municipal, dado que as demandas oriundas das Secretarias Municipais ao Gabinete do Prefeito 

tem origem em fiscalizações externas exercidas pelo Tribunal de Contas, Ministério Público de 

Contas, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, bem como pelo Controle 

Interno do Município, demonstrando que ações e providências precisam ser tomadas pelo 

Gestor que, para tanto, necessita de orientações técnicas.  

 

1.1 Emissão de pareceres e orientações jurídicas em matéria especializada e de alta 

complexidade na esfera do Direito Público Municipal; 

1.2  Disponibilização de pareceres/ textos jurídicos de relevância e interesse do poder público 

municipal;  

1.3  Pesquisa e acompanhamento diário de todas as publicações e intimações em nome do 

Município e/ou do Prefeito e Vice- Prefeito junto ao Diário Oficial Eletrônico do TCE/RS 

em processos de: 

1.3.1 Auditorias de Admissões; 

1.3.2 Auditorias de Atos Derivados de Pessoal; 

1.3.3 Inativações; 

1.3.4 Pensões; 

1.3.5 Denúncias; 

1.3.6 Representações; 

1.3.7 Tutelas de Urgência; 

1.3.8 Inspeções Especiais e Extraordinárias; 

1.3.9 Contas de Gestão; 

1.3.10 Contas de Governo; 

1.3.11 Contas Anuais; 

1.3.12 Tomadas de Contas Especiais; e outros que surgirem ao longo da contratação dos 

serviços. 

 Além da pesquisa e acompanhamento, este item engloba a análise e interpretação das 

publicações e inteiro teor dos processos; o encaminhamento de informações e orientações ao 

Município para a efetivação das intimações/decisões publicadas; a prestação de informações, 

esclarecimentos e/ou demais providências processuais; o acompanhamento dos andamentos 

processuais e encaminhamento de informações atualizadas ao Gabinete do Prefeito, à Secretaria 

de Administração e Procuradoria Jurídica; 

1.4  Atendimentos presenciais na sede da Contratada e atendimentos telepresenciais, por 

telefone e demais meios eletrônicos, em número ilimitado. 

 

2 – JUSTIFICATIVA:  

Trata-se de prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria 

técnico-administrativa em Direito Público, no município de Agudo/RS. 



 

 

 

 

 

 

Destaca-se que a necessidade do referido serviço em âmbito local se justifica em razão 

das inúmeras demandas técnicas que diariamente enfrentamos, especialmente, no que tange a 

questões que necessitam de elevado nível de especificidade técnica, sendo que na maior parte 

das vezes se trata de algo desconhecido por grande parte de nossos servidores municipais 

responsáveis de resolver tais demandas.  

Desse modo, evidencia-se que a contratação da referida assessoria e consultoria 

especializada, viabilizará o esclarecimento de suas dúvidas, buscando auxílio na resolução de 

problemas cotidianos enfrentados por nosso Município, pautados na cautela e prudência que 

devem balizar a busca permanente para concretização do interesse público. 

Nosso Município é de pequeno porte. Nele concentram-se problemas dos mais diversos 

e questões jurídicas avolumam-se sobremaneira. A Procuradoria, no seu dia-a-dia, possui entre 

outras atribuições e responsabilidades o atendimento efetivo às demandas diárias oriundas não 

somente do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, como de todas as Secretarias, 

atuando em: 

- ações judiciais de execução e demais ações na área tributária, não tributária e do 

direito administrativo; ações mandamentais; de reparação de danos; de desapropriação; 

usucapião; diretas de inconstitucionalidade; civis públicas; reclamatórias trabalhistas; de 

direitos de servidores junto a justiça comum; execuções fiscais; execuções de sentenças e 

contratos; entre outras; 

- orientações jurídicas sobre temas da área da saúde; educação; assistência social; meio 

ambiente; entre outras; 

- elaboração de pareceres jurídicos, contratos, convênios, termos de parcerias, de 

compromisso, de cooperação, acordos, contratos de servidores temporários; 

- elaboração de editais de licitação e acompanhamento de processos licitatórios;  

- elaboração de projetos de leis e exposições de motivos, vetos, decretos, regulamentos, 

ordens de serviços e outros expedientes legais;  

- elaboração de respostas a processos administrativos de toda espécie;  

- atendimentos aos secretários municipais e contribuintes;  

- realização de serviços foreiros, audiências, pesquisas de jurisprudências e doutrinas, 

acompanhamento de julgamentos de processos em primeira e segunda instâncias, bem como 

elaboração de todo tipo de peças processuais; 

- participação em reuniões;  

- elaboração de respostas aos representantes do Ministério Público Estadual e Federal, 

Tribunal de Contas e Poder Legislativo; 

- elaboração de ofícios e correspondências externas e comunicações internas; 

- participação em sindicâncias, processos administrativos disciplinares; conselhos 

municipais, entre tantas outras atividades que poderia se continuar listando e que 

sobrecarregam os procuradores e assessores jurídicos do Município. 

A diversidade de matérias com que atua diuturnamente a Procuradoria Municipal não 

permite disponibilização de tempo e condições operacionais para se dedicar a pesquisa, estudo 

e especialização que as questões jurídicas especialíssimas têm exigido não só do nosso 

Município, mas da Administração Pública como um todo e ainda cuidar com zelo e 

responsabilidade técnica a representação judicial e extrajudicial do Município. 

É cediço o crescimento nos últimos anos da imposição de atribuições repassadas, não 

somente pela esfera do Governo Federal e Estadual, como também dos órgãos de fiscalização 

externa como Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e do próprio Poder 

Legislativo Municipal. Tudo vem sendo municipalizado: a saúde, a educação, o transporte, o 

meio ambiente, a assistência social, a habitação, o saneamento e assim por diante. 

Via de consequência crescem as responsabilidades do Município, do Prefeito Municipal 

e, obviamente, da Procuradoria Municipal, assim como das Secretarias Municipais em idêntica 

proporção. Além do perfeito cumprimento fiel de suas metas de governo, o Prefeito é cobrado 



 

 

 

 

 

 

diuturnamente em demandas especializadas em áreas como da Responsabilidade Fiscal, 

Responsabilidade Civil e Contratual, Educação, Saúde, entre outras. 

Os órgãos de fiscalização, na execução de seu papel, exigem do Gestor conhecimento e 

prática de medidas modernas e eficientes. Para isso, especialmente o Tribunal de Contas e o 

Ministério Público apontam irregularidades que necessitam ser sanadas, realizam auditorias 

rotineiras e especiais, emitem medidas cautelares de sustação de atos e processos, recebem 

denúncias, muitas vezes infundadas, mas que são obrigados a averiguar, entre outras 

atribuições criadas nos últimos anos e que seguirão nos exercícios seguintes. As auditorias da 

Corte de Contas possibilitaram a fiscalização de aspectos legais e contábeis e ainda a avaliação 

da utilidade, conveniência e oportunidade dos gastos públicos, além do alcance social dos 

programas em termos de custo-benefício. 

Diga-se, de passagem, que o incremento na fiscalização, cada vez mais atuante, exigente 

e pormenorizado, é saudável e deve ser executado, por óbvio. Ocorre que isso demanda cada 

vez mais tempo dos servidores para cada resposta. 

Não há humanamente condições para que o Prefeito e a Procuradoria Municipal estejam 

preparados com conhecimentos técnicos em todas estas áreas, nem mesmo os Secretários 

Municipais, de forma a serem conhecedores de todas as regras que precisam cumprir e a forma 

legal de efetivá-las, por se tratarem na maioria das vezes de questões extremamente técnicas. 

As atividades a serem executadas em acompanhamento a todos os tipos de processos 

perante o Tribunal de Contas é apenas um exemplo da necessidade de especialização, visto 

possuírem um rito totalmente próprio e diferente do Poder Judiciário, com jurisprudências 

próprias e formatos de manifestações diferenciadas. 

Diante de todas essas atribuições, aumenta a responsabilização e consequências 

oriundas da fiscalização externa, é de se considerar como eticamente de alto risco não contar 

com um serviço especializado para o enfrentamento legal de todas as questões suscitadas pelos 

órgãos de fiscalização, no sentido de fornecer as informações e o assessoramento legal seguro e 

necessário para as tomadas de decisões que, inevitavelmente, sempre repercutirão nos serviços 

públicos essenciais prestados à comunidade. 

Assim, há que se lembrar que os órgãos de fiscalização se especializam, e dispõem de 

condições financeiras para aumentar e especializar seu quadro de pessoal. Isso, no entanto, não 

ocorre nos municípios, cada vez mais inchados por serviços obrigatórios.  

Portanto, tendo em vista todas as questões acima trazidas e as mais amplas 

responsabilidades dos gestores e procuradores públicos, vimos demonstrar, nesse relato, as 

justificativas que nos levam a entender pela necessidade de contratação de uma consultoria 

externa especializada e com experiência comprovada na área do direito público, inclusive por 

entender que a contratação desse tipo de serviço de forma externa é a mais econômica ao 

Município, defensável, inclusive, pelo próprio Princípio Constitucional da Economicidade, que 

poderíamos aqui divagar em várias páginas. 

Trata-se de modalidade de contratação por inexigibilidade de licitação, com amparo no 

artigo 25, Caput, inciso II e § 1º c/c artigo 13, inciso III, V e artigo 26 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

“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.” v - 

patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: [...]  

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 

Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização [...] 



 

 

 

 

 

 

§ 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.” 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos.”           

 

Sobre o mesmo tema, importante mencionar as orientações contidas nas súmulas do 

TCE-MG e do TCU sobre a matéria, bem como encontram-se as recomendações da OAB e do 

Ministério Público Federal. Confira-se: 

 

Súmula 264/2011 do TCU: 

“A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos 

com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é 

cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, 

na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível 

de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao 

processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993.” (Ac. 1.437/2011-P). 

Súmula 106 do TCE/MG: 

“Nas contratações de serviços técnicos celebradas pela Administração 

com fundamento no artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13 da Lei 

n. 8.666, de 21 de junho de 1993, é indispensável a comprovação tanto da 

notória especialização dos profissionais ou empresas contratadas como 

da singularidade dos serviços a serem prestados, os quais, por sua 

especificidade, diferem dos que, habitualmente, são afetos à 

Administração.” 

Súmula n. 04/2012/COP-OAB 

“ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Atendidos os requisitos do inciso 

II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, é inexigível procedimento licitatório para 

contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, dada a 

singularidade da atividade, a notória especialização e a inviabilização 

objetiva de competição, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 89 

(in totum) do referido diploma legal.” (COP- CFOAB 1709/2012, 

publicada em na página 119, Seção 1 do Diário Oficial da União de 

23/10/2012) 

 

Nesse sentido, tais fatos e fundamentos permitem concluir pela incidência da hipótese 

de inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II e § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3- DO FORNECEDOR: 

 Empresa TANIA GRIGORIEFF- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 

inscrita no CNPJ sob nº 26.596.275/0001-23, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 

2105, Sala 601, Cep: 90.110-150, Município de Porto Alegre/RS. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. Pelos serviços prestados será pago mensalmente o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). O Pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal/fatura correspondente, sem 

qualquer forma de reajuste. 

4.2. Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor 

em atraso o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações; 

 

6 - DO REAJUSTE DO PREÇO: 

 Os valores fixados no item 4 do presente Processo serão reajustados anualmente com 

base na variação do índice do IPCA- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou 

outro índice que venha substituí-lo.    

 

7 – DA VIGÊNCIA: 

          O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do 

inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.   

 

8 – DOS RECURSOS: 

A despesa decorrente do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Secretaria Dotação Recurso 

Gabinete do Prefeito 8024 001 

 

9 – FUNDAMENTO LEGAL: 
 Artigo 25, Caput e inc. II, C/C Art. 13, III, V e VI, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 

e posteriores alterações.- 

 

 

                                                       

            Agudo, 09 de novembro de 2021. 

              

 

 

                     ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN LIMANA 

                       Oficial de Gabinete 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, 

diante da comprovação apresentada nos autos, de que os profissionais da empresa Tania Grigorieff- 

Sociedade Individual de Advocacia possuem amplo conhecimento técnico para prestar os serviços de 

assessoria e consultoria jurídica, por meio de serviços técnicos especializados que aportam ao Gabinete 

do Prefeito e à Procuradoria Municipal ou à Secretaria da Administração. Além disso, comprova o 

referido, a apresentação de diplomas em cursos de aperfeiçoamento nas respectivas áreas. Da mesma 

forma, sabe-se da experiência da mencionada profissional, diante de sua atuação, em outras 

municipalidades, em que presta serviços de assessoria e consultoria técnica no mesmo objeto de 

contratação do presente processo. Cumpre frisar, que o valor da contratação proposto pela empresa é 

compatível com o praticado no mercado. Em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, a 

licitação, com base no art. 25, inciso II, e § 1º combinado com o art. 13, inciso III, V e VI da Lei de 

Licitações. Autorizo a contratação e Ratifico o presente Processo de Inexigibilidade, com embasamento 

no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 observada às demais cautelas legais. Publique-se a súmula deste 

despacho. 

 

Agudo, 09 de novembro de 2021. 

 

 

 

                    LUÍS HENRIQUE KITTEL 

     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                        

                      

 


