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CONTRATO ADM. Nº 0303001/2017  
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS QUE ENTRE SI FAZEM, A 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA E O 
ADVOGADO FRANCIONE COSTA DE FRANÇA. 
 

 
 
 
Pelo presente instrumento, as partes adiante nomeadas e qualificadas celebram o 
presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE 
ADVOGADO, ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, 
mediante as condições insertas nas cláusulas abaixo: 
 

CONTRATANTE 
CÂMARA MUNCIPAL DE IRITUIA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
inscrição no CNPJ/MF nº 04.305.595/0001-44, com sede na Rua Coronel João 
Câncio, nº 09, Centro – Município de Irituia-Pará- CEP 68.655-000, Estado do Pará, 
neste ato representado pelo Presidente ANTÔNIO DOS SANTOS 
SOARES,brasileiro, paraense, casado, vereador, portador do CPF nº 065.5875.692-
34 e RG nº 6162023 PC/PA SSP/PA. 

 
 

CONTRATADO 
FRANCIONE COSTA DE FRANÇA, brasileiro, paraense, solteiro, OAB/PA 9736, CPF 
Nº 440.834.672-15, com endereço profissional à Avenida Tancredo Neves, nº 1227, 
município de São Miguel do Guamá/PA- CEP. 68.660-000.  

 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Consultoria Jurídica, 
assim discriminados: 
 

1. Consultoria jurídica na elaboração das Prestações de 
Contas; 
 
2. Consultoria em processos licitatórios; 
 
3. Consultoria Jurídica na técnica legislativa dos projetos de 
Leis, Indicações de Projetos de Leis e demais proposições 
legislativas;  
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4. Consultoria jurídica na área de pessoal; 
 
5. Responder consultas e apresentar propostas de soluções a 
questionamentos e conflitos dentro da área de atuação; 
 
6. Atualização do Contratante quanto às constantes 
modificações legislativas e seus reflexos na administração 
municipal. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O preço total dos serviços será de 23.439,20 (vinte e três mil quatrocentos e 
trinta e nove reais e vinte centavos), pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês 
emparcelas proporcionais, através de depósito direto em conta corrente nº 
17.102-6, agência nº 2653-0, do BANCO DO BRASIL.  
 
2.1 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE as despesas ou custas, 
judiciais ou extrajudiciais, relativas às questões de seu interesse, cujos valores 
adiantará à CONTRATADA, para oportuna prestação de contas, ou, se acaso forem 
por estes antecipados, em face de emergência, deverão imediatamente ser-lhe 
ressarcidos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO 
O prazo do presente contrato é de 10 (dez) meses (março a dezembro/2017), a 
contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período conforme 
entendimento entre as partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão na 
Atividade:  
01 – Câmara Municipal 
0101 – Câmara Municipal 
01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal 
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria 

 
CLÁUSULA QUINTA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços pactuados na cláusula primeira deste instrumento serão prestados no 
escritório da CONTRATADA, ficando limitados ao Estado do Pará; as despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, para a realização dos serviços fora da 
comarca de Irituia/PA serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
Quando for necessária visita de trabalho, as despesas com o deslocamento de 
pessoal para o Município de Irituia ocorrerá por conta do contratante, incluídos carro 
com motorista, alimentação e hospedagem. 
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CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES 
Cabe a CONTRATANTE a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela CONTRATADA, podendo a primeira tomar todas as providências de 
rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no 
caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
Qualquer das partes poderá dar por rescindido o presente contrato, observadas as 
formalidades do art. 79, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA OITAVA – A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente instrumento foi lavrado em decorrência de processo de inexigibilidade de 
licitação, regendo-se pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
ficando eleito o Foro da Comarca de Irituia/PA para dirimir as questões que vierem a 
surgir. Por acharem justos e contratados, as partes declaram conhecer perfeitamente 
as condições do presente instrumento, que passam a assinar em 03 (três) vias de 
igual teor, sendo assinada na presença de duas testemunhas. 

 
 

Irituia/PA, 03 de março de 2017. 
 
 
  

ANTONIO DOS SANTOS SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá 

Contratante 
 
 
 

DR. FRANCIONE COSTA DE FRANÇA  
Contratado 

 
 
 

TESTEMUNHAS:  
 

1) ____________________________________ 
RG nº 
 
2) ____________________________________ 
RG nº  

 

 
 



 
 

Rua: Cel. João Câncio, 09 – Centro   CEP: 68655-000   Fone/Fax: (91) 3443-1175 
CNPJ: 04.305.595/0001-44   Irituia – PA   E-mail: cm.irituia@uol.com.br 

 

Parecer Final de Regularidade do Controle Interno 

 

O Sr. NEYDSON NASCIMENTO RIBEIRO, portador da C.I. Nº 500.258-7 PC/PA e CPF 

nº.528.773.452-20 e registro Profissional CRC/PA Nº 015832/O-3, brasileiro, casado, 

funcionário publico, residente e domiciliado na Avenida Pio XII, Nº 650, Perpetuo Socorro, 

nesta Cidade de São Miguel do Guamá Pará, CEP: 68.660-000, responsável pelo Controle 

Interno da Câmara Municipal de Irituia/PA, Município de Irituia, nomeado nos termos da 

Portaria nº. 004/2017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 

11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo n.º 

0303001/2017 – INEXIGIBILIDADE, referente à Contratação de pessoa física, para serviços de 

ADVOGADO, especialista em Administração Pública, para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Irituia/PA, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais 

instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra: 

(X)Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade 

e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; 

(   )Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as 

ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo. 

(   )Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle 

Interno, encaminhado como anexo. 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 

comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e 

comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada. 

. 

Irituia/PA, 03 de Março de 2017. 
 

 
NEYDSON NASCIMENTO RIBEIRO 
Chefe de Divisão do Controle Interno 

CPF.  528.773.452-20 
CRC/PA Nº 015832/O-3 
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DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Irituia, no uso de suas 

atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a 

presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Fundamentado no Art. 25, 

parágrafo II, c/c o Art. 13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/03 e suas alterações, para 

contratação do objeto do presente TERMO da pessoa física FRANCIONE COSTA DE 

FRANÇA - OAB/PA 9736 

Assim nos termos do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar 

ao Gestor da Câmara Municipal de Irituia da presente declaração, para que seja processada a 

devida RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, caso esteja de acordo. 

 

IRITUIA/PA, 03 de Março de 2017. 

 

 

_______________________________ 

Milton Alves Barros 

Comissão de Licitação 

Presidente 
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Irituia, consoante autorização do Exmº. Sr. 

ANTONIO DOS SANTOS SOARES, na qualidade de ordenador de despesas, vem abri o 

presente processo administrativo para Contratação de pessoa física, para serviços de 

ADVOGADO, especialista em Administração Pública, para atender as necessidades da 

Câmara Municipal de Irituia. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no Art. 25, parágrafo II, c/c Art. 13, inciso 

III e parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais 

ações a serem desenvolvidas junto a Câmara Municipal de Irituia, por não dispormos na nossa 

estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado. 

 

RAZÕES DA ESCOLHA 

A escolha recaiu na pessoa do Advogado FRANCIONE COSTA DE FRANÇA - OAB/PA 

9736, em consequência da notória especialização do profissional no desempenho de suas 

atividades, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito 

da Administração do Poder Legislativo. 

Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o Art. 13, III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores a licitação é inexigível. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o 

que nos permite inferir que os preços encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. 

 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com o Advogado FRANCIONE 

COSTA DE FRANÇA - OAB/PA 9736, no valor de R$ 23.439,20 (vinte e três mil 

quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), levando-se em consideração a melhor 

oferta, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 



 
 

Rua: Cel. João Câncio, 09 – Centro   CEP: 68655-000   Fone/Fax: (91) 3443-1175 
CNPJ: 04.305.595/0001-44   Irituia – PA   E-mail: cm.irituia@uol.com.br 

 

 

IRITUIA/PA, 03 de Março de 2017. 

 

_______________________________ 

MILTON ALVES BARROS 

Comissão de Licitação 

Presidente 
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PARECER JURÍDICO  

 
 

O Senhor Antônio dos Santos Soares, Presidente dessa Casa, 
através do memorando nº 0103002/2017, datado de 01 de março de 2017 
solicitou a contratação de serviço jurídicos do advogado Francione Costa 
França, para a prestação de serviços de consultoria jurídica à Câmara de 
Irituia-Pará, dando origem ao processo licitatório de Inexigibilidade. 

 
No caso em tela, a contratação solicitada tem por objeto a 

prestação de serviços de consultoria jurídica, assim especificada: 
 
1. Consultoria jurídica na elaboração das Prestações de Contas; 
 
2. Consultoria em processos licitatórios; 
 
3. Consultoria Jurídica na técnica legislativa dos projetos de 
Leis, Indicações de Projetos de Leis e demais proposições 
legislativas;  
 
4. Consultoria jurídica na área de pessoal; 
 
5. Responder consultas e apresentar propostas de soluções a 
questionamentos e conflitos dentro da área de atuação; 
 
6. Atualização do Contratante quanto às constantes 
modificações legislativas e seus reflexos na administração 
municipal. 

 
A Constituição Federal prevê, no art. 37, inciso XXI, que a 

Administração Pública, para efetuar obras serviços, compras e alienação, está 
adstrita à instauração de processo de licitação pública, em consonância com o 
procedimento previsto, na Lei nº 8.666/93. 

 

Entretanto, há casos em que o procedimento licitatório prévio 
pode ser mais nocivo ao interesse público do que sua efetiva realização, seja 
pela demora do procedimento, pela inconveniência ou impossibilidade de 
realização do certame, entre outros. 

 
Com efeito, o caput do art. 25 dispõe: "É inexigível a licitação 

quando houver inviabilidade de competição, em especial:".  
... 
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"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". (grifo nosso). 

 
 
Em relação aos serviços técnicos a que se refere o artigo 

supra, arrolados no art. 13, não resta nenhuma dúvida de que os serviços a 
serem contratados incluem-se entre eles, por estarem contemplados em mais 
de uma das hipóteses legais, tais como estudos técnicos, planejamentos, 
pareceres, avaliação em geral e consultoria técnica. 

 
A natureza singular afasta os serviços corriqueiros, ainda que 

técnicos, e de outro, não restringe a ponto de ser incomum, inédito, exclusivo, 
etc, mas especial, distinto ou até mesmo dotado de uma criatividade ímpar. 

 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ensina: 
 
"A singularidade, como textualmente estabelece a Lei, é do 
objeto do contrato; é o serviço pretendido pela Administração 
que é singular, e não o executor do serviço. Aliás, todo 
profissional é singular, posto que esse atributo é próprio da 
natureza humana. 
Singular é a característica do objeto que o individualiza, 
distingue dos demais. É a presença de um atributo incomum 
na espécie, diferenciador. A singularidade não está associada a 
noção de preço, de dimensão, de localidade, de cor ou forma". 

 
Assim, a similaridade implica no fato de que o serviço não 

esteja incluído entre aqueles corriqueiros realizados pela Administração 
Pública. Necessário se faz que o objeto possua uma característica 
particularizada, individual, que o situe fora do universo dos serviços comuns. 

 
Escreveu Hely Lopes Meireles: 
 

"...Tem-se entendido, também, que serviços singulares são 
aqueles que podem ser prestados com determinado grau de 
confiabilidade por determinado profissional ou empresa cuja 
especialização seja reconhecida.." 

 
Esse seria um segundo aspecto da expressão "natureza 

singular": a singularidade do objeto em relação ao sujeito, entendimento já 
pacificado nos Tribunais de Contas. 
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Outro aspecto do termo refere-se ao modo de executar o 

serviço. Necessário se faz, ainda, que o sujeito execute de modo especial o 
objeto, o que é, em síntese, o que busca a Administração Pública: a execução 
do serviço de modo particularizado, de forma a assegurar seja alcançado o 
objetivo almejado, atendendo ao interesse público. 

 
Sobre este aspecto, traz-se à colação a doutrina de Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 
 

"Em suma: a singularidade é relevante e um serviço 

deve ser havido como singular quando nele interferir, 
como requisito de satisfatório atendimento da 
necessidade administrativa, um componente criativo de 
seu autor, envolvendo o estilo, o traço, a 
engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição 
intelectual, artística ou a argúcia de quem o executa, 
atributos, este, que são precisamente os que a 
Administração reputa convenientes e necessita para a 
satisfação do interesse público em causa. 
 
Embora outros, talvez até muitos, pudessem 
desempenhar a mesma atividade científica, técnica ou 
artística, cada qual o faria à suamoda, de acordo com os 
próprios critérios, sensibilidades, juízos, interpretações e 
conclusões, parciais ou finais, e tais fatores 
individualizadores repercutirão necessariamente quanto 
à maior ou menor satisfação do interesse público. Bem 
por isto não é indiferente que sejam prestados pelo 
sujeito "A" ou pelos sujeitos "B" ou "C", ainda que todos 
estes fossem pessoas de excelente reputação. 
 
É natural, pois, que, em situações deste gênero, a 
eleição do eventual contratado - a ser obrigatoriamente 
escolhido entre os sujeitos de reconhecida competência 

na matéria - recaia em profissional ou empresa cujos 
desempenhos despertem no contratante a convicção de 
que, para o caso, são presumivelmente mais indicados 
do que os de outros, despertando-lhes a confiança de 
que produzirá a atividade mais adequada para o caso". 
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A importância do modo de executar o objeto do contrato, que 
influencia, consequentemente, o resultado, é fato percebido pelos Tribunais de 
Contas, como podemos observar da decisão abaixo transcrita, da lavra do 
Conselheiro Humberto Braga, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro: 

 
 

"Contrato. Prestação de serviços de consultoria. Notória 
especialização. A notória especialização como motivo 
determinante da dispensa formal de licitação configura-
se quando os serviços a serem contratados pela 
Administração tiverem características de notável 

singularidade no modo da prestação ou resultado a ser 
obtido, suscetíveis de execução somente por 
determinados profissionais ou firmas de reconhecida e 
correspondente especialização. (RTCE 21, p. 165). 

 
 
Em síntese, as características especiais e particularizadas do 

sujeito devem, necessariamente, mostrarem-se presentes no processo de 
execução do serviço contratado, de forma a alcançar o objetivo buscado pela 
Administração pública. 

 
 Desse modo, vislumbra-se que o rigor da lei tem sido 

abrandado no caso concreto, com vista sempre a buscar o pronto atendimento 
do interesse público, evitando excessos e rigorismos que possam ser mais 
prejudiciais do que produtivos. 

 
O art. 25, § 1º conceitua a notória especialização: 
 

"Considera-se 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." 

... 
 
Tais características são demonstradas pelo contratado 

conforme se verifica das qualificações apresentadas pela mesma, com a 
experiente atuação junto aos Tribunais de Contas, e outros órgãos 
administrativos e judiciais. 
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O contratado apresentou as características de qualificação 

exigidas, tais como singularidade, tanto do objeto quanto do sujeito, pela 
relação de confiança, além da notória especialização e adequação dos 
serviços ao rol daqueles especificados no art. 13 da Lei nº 8.666/93, 
ensejando a inviabilidade da licitação, tornando inexigível o processo 
licitatório. 

 
Observa-se, ainda, que o valor do contrato encontra-se 

compatível com a realidade do Município, bem como com os preços praticados 
no mercado. 

 
Por todo o exposto, verifica-se que o objeto do contrato 

solicitado com o escritório jurídico de Dr. Francione Costa de França pela 
singularidade, notória especialização e adequação dos serviços especificados 
no rol dos especificados no art. 13 da Lei nº 8.666/93 enseja a inviabilidade 
da licitação, tornando inexigível o processo licitatório. 

 
Esse é o Parecer. 
SMJ, 

 
Irituia/PA, 02 de março de 2017. 

 
 
 

Dr. Cezar Augusto Assad Filho 
Assessor Jurídico da Câmara Municipal  
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

 

O Ordenador de despesas da Câmara Municipal de Irituia, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com que determina o Art. 26 da 

Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da 

contratação do Advogado FRANCIONE COSTA DE FRANÇA - OAB/PA 9736, a 

RATIFICAR a declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação do 

referido profissional, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. 

 

 

IRITUIA/PA, 03 de Março de 2017. 

 

 

 

________________________________________ 

ANTONIO DOS SANTOS SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Irituia 
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TERMO DE REFERENCIA 

 

1 - DO OBJETO 

 

O Objeto do presente termo de referencia consiste em Contratação de pessoa física, para serviços de 

ADVOGADO, especialista em Administração Pública, para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Irituia/PA. 

. 

 

2 – DO LOCAL DE FORNECIMENTO 

 

Os serviços Objeto do presente termo de referencia serão prestados na sede da Câmara Municipal, de 

forma presencial, uma vez por semana e nos demais dias a partir do escritório do profissional. 

 

3 – TERMO DE REFERENCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QUANT 

01 *Consultoria jurídica na elaboração das Prestações de Contas; 

*Consultoria em processos licitatórios; 

*Consultoria Jurídica na técnica legislativa dos projetos de Leis, 

Indicações de Projetos de Leis e demais proposições legislativas; 

*Consultoria jurídica na área de pessoal; 

*Responder consultas e apresentar propostas de soluções a 

questionamentos e conflitos dentro da área de atuação; 

 *Atualização do Contratante quanto às constantes modificações 

legislativas e seus reflexos na administração municipal; 

UND 10 

(Meses) 

 

 

 

Irituia/PA, 01 de março de 2017. 

 

 

________________________________________ 

JOSE DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO DE CASTRO 

Assessor Parlamentar 

 

 

 




