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Trata-se os presentes autos de processo administrativo licitatório para 

contratação de assessoria especializada para prestação de serviços técnicos 

profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza singular. 

 

Destacando o diagnóstico do cenário atual da câmara, desenvolvimento e 

implantação de tecnologia necessária, capacitação de servidores, coleta, edição, 

revisão e publicação de conteúdo e monitoramento diário para atendimento a 

Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 

131/2009), conforme exigências do Ministério Público Federal (MPF), Tribunal 

de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) e outros para atender as 

necessidades que regem esta Câmara Municipal. 

 

Eis o que cumpria a relatar, passo a opinar 

 

O conceito de singularidade de que trata o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 

não está vinculado à ideia de unicidade, mas de complexidade e especificidade.  

 

Dessa forma natureza singular não deve ser compreendida como ausência 

de pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto, mas sim como 

uma situação diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e 

cuidado, senão vejamos: 

 

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, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação; 
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Cumpre salientar que no cenário atual em que todas as informações são 

detidas de maneira quase que em tempo real, tem-se o poder publico a 

obrigação em divulgar para qualquer cidadão, fortalecendo a transparência do 

Estado e, consequentemente, avanço na concepção da democracia participativa. 

 

Em se tratando de publicidade e divulgação a vedação contida no inciso II 

do art. 25 da lei 8.666/93, nesta seara não se enquadra a vedação imposta pela 

normativa em comento, pois o acesso aos documentos públicos é um direito 

fundamental do cidadão bem como   ser   dever   do   Poder   Público   informar   

visando   instrumentalizar   o   exercício   da   cidadania   e fortalecimentos das 

instituições do Estado Democrático de Direito (art. 5º, inciso XXXIII, CF/88). 

 

Compete ainda salientar que a empresa em questão possui capacidade 

técnica reconhecida de forma a comprovar sua singularidade, como se denota 

pelos documentos acostados por esta. 

 

Em se tratando de serviço básico fundamental para que seja cumprido o 

pacto celebrado com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, e 

ainda ao respeito de todos os cidadãos terem acesso aos documentos públicos 

que lhes são direitos inerentes do acesso à informação, e pela singularidade 

devidamente comprovada pela empresa em questão, é que se opina pela 

realização do certame licitatório sob a exegese do art. 13, e art.25, II, da lei 

8.666/93. 

 

Este é o parecer salvo melhor Juízo da autoridade administrativa. 

 

Inhangapi – Pará, 29 de março de 2017.  
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