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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
N° 2023.02.08.1 

0 PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE no uso de 

suas atribuições vem abrir o presente procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação para 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, conforme acervo documental anexo. 

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação através de Inexigibilidade de Licitação encontra amparo nos arts. 25, inciso II e art. 26 

da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, c/c o inciso III, do artigo 13 da Lei Federal n° 

8.666/1993, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores e, ainda, c/c os termos do art. 3°-A da Lei n°8.906/1994, 

de 4 de julho de 1994  (Estatuto da OAB), acrescido pelo art. 1° da Lei Federal n° 14.039/2020, de 17 de agosto de 

2020, com escritório de notória especialização no ramo do objeto em questão, mostrando-se inviável a 

competição. 

A presente justificativa objetiva atender a dispositivo legal que respalde a contratação por 

Inexigibilidade de Licitação de pessoa jurídica/escritório especializado para prestar assessoria e consultoria 

jurídica na area de licitações e contratos administrativos, nos termos e condições a seguir explicitadas, aplicando-

se a hipótese indicada no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, bem como na Súmula 

n° 39 do TCU e art. 1° da Lei n° 14.039/2020, que preceitua: 

"Art. 1° A Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 3°- A: 

Art. 3°-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e 

singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei. 

Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de 

advogados 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 a plena satisfação do 

objeto do contrato." 

Pois bem, com o advento da recentissima Lei Federal n° 14.039/2020, que instituiu o trabalho 
desenvolvido pelos profissionais advogados e da area de contabilidade como sendo técnicos e singulares, 

corroborada pelo entendimento predominante atual acerca da hipótese de inexigibilidade contemplada no art. 25, 

inciso II, da Lei 8.666/1993, que passou a permitir que a contratação dos ditos profissionais se desse mediante 

.,3xigibilidade de licitação. 

Sobre o tema, para que o profissional a ser contratado possa ser considerado como sendo de notória 

especialização, esta devera restar comprovada nos autos de procedimento de inexigibilidade e deverá ser 
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decorrente de desempenho anterior, como: estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnica ou de outros requisitos relacionados as atividades, permitindo inferir que o trabalho a ser 

contratado seja indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfação do objeto do contrato, o que, no caso 

vertente, se faz comprovar pelo acervo documental apresentado nos presente autos. 

A razão desta contratação se justifica pelo fato de que os serviços jurídicos são de natureza 

eminentemente obrigatórios, sendo, portanto, indispensáveis ao funcionamento das atividades da Administração. 

Importante frisar que a definição de notória especialização adotada pela Lei Federal n° 14.039/2020 

é a mesma dada pela lei 8.666/1993, ou seja, quando o profissional a ser contratado é o mais adequado a 

execução do objeto do contrato, decorrendo de desempenho anterior, estudos e uma vasta experiência, capaz 

de exigir que a execução se realize, com o menor risco possível, por um profissional ou empresa notoriamente 

especializado na area. 

No caso em tela, tratam-se de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica, na area 

de Gestão Ambiental, totalmente essenciais para uma gestão pública eficaz. Portanto, se faz necessário que a 

pessoa jurídica contratada possua desempenho anterior e experiência comprovados, apta, portanto, a atender 

toda a demanda da Autarquia Municipal de Meio Ambiente. 

Da análise dos documentos probatórios apresentados pela pessoa jurídica, como também, levando-

se em consideração todos os argumentos que culminaram na escolha da mesma, observa-se que a presente 

relação encontra-se dotada, de um lado, de elementos relativos a singularidade dos serviços a serem prestados 

e, de outro, a preponderância da notória especialização da futura contratada, aliada ao fator confiança, conforme 

exigido nas normas correspondentes, especialmente o que dispõe a Lei de Licitações. 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; 

§ lo 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 a plena satisfação do objeto do contrato. 

Nesse contexto normativo, veio a tona, após um extenso processo legislativo, a Lei n° 14.039, de 17 

de agosto de 2020, que inseriu na Lei Federal n° 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), o art. 3°-A e 

seu parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art. 1°A Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 3°- A: 

Art. 3°-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e 

singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei. ,1,- ,‘ ,
\ 
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Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de 

advogados 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 a plena satisfação do 

objeto do contrato." 

Por sua vez, a relevância quanto a comprovação da notória especialização resta reforçado, a qual, 
neste caso, pode ser aferida por diversos elementos que demonstram a notória especialização do prestador de 
serviço em função dos serviços a serem prestados, permitindo visualizar a especialidade da futura contratada 
quanto ao serviço a ser executado. 

FUNDAMENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINARIA 

Trata-se da contratação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica na 

area de licitações e contratos administrativos, de natureza singular, mediante inexigibilidade de licitação, diante da 

comprovação de sua notória especialização, de interesse da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte. 

Quanto a contratação direta por inexigibilidade, dispõe a Lei n° 8.666/1993 que: 

"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; 
§ 1° 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 a plena satisfação 
do objeto do contrato." 

"Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 
Ill - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

Por sua vez, o art. 3°-A da Lei Federal n° 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), acrescido 

pela Lei n° 14.039, de 17 de agosto de 2020, assim dispõe, in verbis: 

"Art. 3°-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, 

técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos 

termos da lei. 

Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a 

sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, 
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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 a plena satisfação do objeto do contrato." 

Hão, portanto, de serem demonstrados os requisitos legais exigidos para configuração da 

inexigibilidade de licitação, quais sejam: a especialização, a notoriedade do escritório profissional a ser contratado 

e singularidade dos serviços a serem prestados, que tornam inviáveis a realização de licitação e de competição 

para contratação dos serviços técnicos jurídicos ora pretendidos pela Administração. 

A natureza singular dos serviços jurídicos pretendidos é facilmente identificável. Os serviços em 

analise consistem em uma consultoria e assessoria jurídica na area de Gestão Ambiental, de alta especificidade e 

complexidade, compreendendo: 

• Análise dos instrumentos normativos da Autarquia de Meio Ambiente — Lei 1.511/2022, bem como a 

criação do Código Ambiental do Município de Horizonte: 

• Inclusagão de modalidade de licencias ambientais, para atividade de maiores portes, como para 

atividades de pequeno porte. Bem como modalidade voltadas a supressão vegetal, corte isolado de 

arvores, autorizações para poda, autorização para uso do fogo controlado, Autorização Ambiental para 

Transplantio de Carnaúba e Outras Espécies, obras para Condomínios de Lotes Fechado, autorizações 

ambientais e declaração de isenção; 

• Formular prazos para as modalidades de licenças a serem desenvolvidas; 

• Desenvolver tabela dos custos ambientais por atividade, bem como para as modalidades de licenças e de 

outros serviços a serem prestados por esta Autarquia; 

• Observou-se que há a necessidade da inclusão de novos estudos e seus custos para a análise, devendo 

ser exigido para cada tipo de licenciamento ambiental, bem como estudos a serem exigidos para as 

modalidades de licenças com validade superior de 1 (um) (ex. RAMA); 

• Instituir Medidas Compensatórias e critérios para ser exigidos nas atividades passiveis de licenciamento 

ambiental; 

• Elaborar Termo de Compromisso das Medidas Compensatórias Ambiental (TCCA); 

• Instituir a modalidade de Publicação Digital, via sistema digital da Autarquia e ou do Município; 

• Implementação das normativas na Autarquia para as infrações ambientais (Decreto 6.514/2008 e Lei 

9.605/98); 

• Análise do instrumento normativo do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente — COMDEMA n° 

1.230/2018 e elaboração do Regimento Interno, bem como do Fundo Municipal do Meio Ambiente — FMA; 

• Reformular a Estrutura Orgazacional e Administrativa da Autarquia; 

• Representar a Autarquia junto ao Judiciário, Ministério Público Estadual e Federal, bem como representar 

nos demais Órgãos assim se faça necessário; 

• Comparecer a audiências judiciais ou públicas, bem como em reuniões em outras instituições públicas; 

exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento da autarquia em matérias jurídicas; 

• Acompanhar gestores e demais servidores desta autarquia em repartições públicas, audiências; 

I 
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• Propor ações judiciais relativas à Política Estadual do Meio Ambiente, inclusive Ação Civil Pública, quandcr 

ocorrer dano ou ameaça ao meio ambiente; 

• Elaboração de modelo de auto de constatação, auto de infração, de apreensão, de embargo, de 

notificação, check list das atividades passíveis de licenciamento, conforme Coema, contemplando o 

treinamento da equipe técnica, nos procedimentos do licenciamento e fiscalização e acompanhamento 

das vistorias em campo; 

• Formação de equipe técnica e capacitação. Definir as finalidades e objetivos do licenciamento e 

fiscalização ambiental no município, propondo instrumento para uma política ambiental voltada para 

melhoria da qualidade de vida e preservação dos recursos naturais do município bem como assegurar, 

controlar, licenciar e fiscalizar o exercício das atividades ambientais locais, na forma do que dispões a 

legislação ambiental, regulamentos, normas e portarias vigentes. 

• Emitir parecer jurídico sobre o assunto; examinar os processos administrativos e emitir despacho, quando 

necessário; 

• Elaborar e examinar projetos de lei, minutas de decretos e atos normativos que lhe forem submetidos; 

• Analisar os processos de licenciamento ambiental fundamentados em Estudos Ambientais para 

elaboração de termo de medida compensatória; 

• Acompanhar e manter atualizada a legislação ambiental nos níveis federal, estadual, municipal. 

0 assunto é extremamente especifico, contemplando serviços que a Administração deve contratar 

sem licitação, escolhendo a contratada de acordo com o grau de confiança que a mesma deposite na 
especialização da Contratada, e, sobretudo, em razão da experiência que ela possui, adquirida ao longo dos anos 

de profissão. 

Acerca da matéria, lúcida a analise do Prof. Eros Roberto Grau. Observe-se: 

"É importante notar, porém, que embora a primeira parte da demonstração de 
notória especialização encontre parâmetros objetivos bem definidos — 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com as 
atividades do profissional ou da empresa — nenhum, absolutamente nenhum 
critério é indicado no texto normativo para orientar ou informar como e de que 
modo a Administração pode inferir que o trabalho de um determinado 
profissional ou empresa, que comprove atendimento aqueles requisitos, é o mais 
adequado à plena satisfação do objeto contratado" 

E, adiante, conclui aquele eminente Professor: 

"Isso significa, em termos objetivos e bem incisivos, que — embora isso seja 
inadequado, tecnicamente — o texto normativo atribui à administração 
discricionariedade para escolher o profissional ou a empresa com a qual 
pretenda contratar, louvada exclusivamente no maior grau de confiança que em 
um ou outro depositar" (in Revista de Direito Público — 99, p. 72) 

Portanto, são requisitos para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação: We' 
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a) ter o serviço natureza singular; 

b) comprovar a contratada ter notória especialização no ramo respectivo. 

Os serviços de assessoria em Gestão Ambiental possui singularidade e grande importância, tendo 

com foco principal a elaboração de projetos de recuperação e preservação ambiental, plano de gerenciamento 

ambiental, avaliando impactos e prestando consultorias a Autarquia Municipal de Meio Ambiente, bem se 

encaixam no caráter de singularidade, diante de sua especificidade, do conhecimento especializado que demanda 

para as diversas modalidades de licitação, do rito procedimental e das fases de cada uma delas, além do 

conhecimento do teor das decisões pretorianas (judiciais e tribunais de contas), que devem nortear a tomada de 

decisões, tanto no que se refere à elaboração de pareceres jurídicos relativos ao assunto, examinar os processos 

administrativos e emitir despacho, quando necessário, elaborar e examinar projetos de lei, minutas de decretos e 

atos normativos que lhe forem submetidos, inerentes à Autarquia Municipal de Meio Ambiente, mas que, diante 

das razões expostas nos autos — quadro restrito, ampla e diversificada demanda processual judicial e 

administrativa e inexistência de servidores/profissionais advogados com conhecimento especifico sobre o assunto 

— ensejam a contratação de assessoria e consultoria jurídica privada, como ora se dá. 

Quanto à notória especialização, encontra-se a mesma definida no § 1° do art. 25 da Lei n° 

8.666/1993, cujo texto não deixa dúvidas de que o detentor da mesma se trata do profissional (ou empresa) que 

nutre entre seus pares, ou seja, "... no campo de sua especialidade..." a partir do histórico de suas realizações, 

quer dizer "...decorrente de desempenho anterior.. ou de outros requisitos relacionados com suas atividades..." 

elevado grau de respeitabilidade e confiança, de forma que se "...permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato." 

0 texto do § 10, art. 25 ora em exame indica as peculiaridades ou requisitos a partir dos quais o 

profissional ou empresa (no caso destas, os seus integrantes) poderão ser considerados ou não notório como de 

notória especialização, a saber: "... desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 

aparelhamento, equipe técnica...". 

De se ressaltar que a expressão "...ou de outros..." remete ao caráter de que os requisitos inerentes 

espécie são enumerados em rol exemplificativo, de modo a que outros conceitos e requisitos, não ditados no texto 

expresso da lei, podem servir de base à conclusão de que o profissional ou empresa escolhido é o mais adequado 

à satisfação do contrato e, além disso, que a enumeração dos requisitos é alternativa, de modo que não é 

obrigatório que estejam todos contemplados na justificativa da escolha, bastando apenas o apontamento de um 

deles para balizar a escolha, cuja análise deve estar relacionada com as finalidades do objeto. 

Para Marçal Justen Filho (in JUSTEN FILHO, Margal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 14a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 371) a notória especialização "dependera do tipo e das 

peculiaridades do serviço técnico cientifico, assim como da profissão exercitada," 

No caso do escritório de advocacia VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — 

CNPJ N° 26.755.292/0001-66, quanto aos requisitos necessários à sua contratação direta, por meio de 

inexigibilidade de licitação, resta demonstrado que preenche todos os requisitos fincados no art. 25 da Lei Federal 

n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, c/c art. 1° da Lei Federal n° 14.039/2020, de 17 de agosto de 2020, 

uma vez que a titular da mencionada Sociedade Individual de Advocacia detém vasta experiência profissional na 

área de Gestão Ambiental, e. além disso, o escritório já conta com muitos anos de atuação no mercado, tendo 

alcançado pleno êxito quanto à prestação de serviços de assessoria e consultoria, pertinente ao objeto aqui 

citado. 
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No âmbito do Tribunal de Contas da União o entendimento sobre a contratação por inexigibilidade de 

licitação com fundamento na notória especialização combinado com a singularidade do serviço, já é pacifica, 

tendo a Corte Federal, inclusive, editado a Sumula 39/TCU, nos termos seguintes: 

"Constata-se que notória especialização s6 tem lugar quando se trata de 

serviço inédito ou incomum, capaz de exigir, na seleção do executor de 

confiança, no grau de subjetividade insuscetivel de ser medido pelos 

critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação". 

(grifamos) 

De igual forma, o próprio TCU atribuiu como critério relevante para a caracterização da notória 

especialização o desempenho anterior do profissional ou pessoa jurídica contratada. Vejamos: 

"0 TCU decidiu que apesar de algumas falhas no procedimento, a contratação 

poderia ter sido por inexigibilidade de licitação, dada sua notória 

especialização e sua experiência, o que reduz a eventual violação aos 

princípios da legalidade e publicidade a seus aspectos formais e procedimentais, 

haja vista que a adoção do procedimento completo previsto na Lei poderia 

redundar na contratação por inexigibilidade da citada empresa. Havia 

singularidade no objeto" (TCU. Processo n° 014.136/1999-6. Acórdão n° 

601/2003 — Plenário) (grifamos) 

Nesse caso, a exigência que a Lei de Licitações impõe ao ente contratante é que, "ao analisar 

a especialização de profissionais, admita a comprovação por meio de experiências anteriores devidamente 

documentadas, conforme previsão do § 10 do art. 25 e § 1° do art. 30, da Lei 8.666/93". (TCU. Processo n° 

011.755/2004-8. Acórdão n° 1.452/2004 — Plenário). 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Lei n° 8.666/1993, que regula a matéria em exame, excepcionalmente previu casos de 

inexigibilidade à regra de licitar, visando o próprio interesse da Administração, bem como na Lei Federal n° 14.039 

de 17 de agosto de 2020, especificamente, em seu art. 1°, ao acrescer o art. 3°-A e parágrafo Calico a Lei Federal 

n°8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da OAB). 

A contratação, portanto, haverá de pautar-se numa relação de viabilidade econômico-financeira 

e de verificação da capacidade técnica de execução que podem ser perfeitamente identificadas no escritório de 

advocacia VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — CNPJ N° 26.755.292/0001-66, o que 

viabiliza a sua contratação por meio de inexigibilidade de licitação para execução de serviço especifico, de 

natureza continuada e com características singulares e complexas. 

Fator preponderante — imprescindível à observância dos requisitos legais inerente a 

contratação por inexigibilidade — é a efetiva comprovação dos requisitos concernentes a experiência profissional e 

capacidade técnica de execução dos serviços por parte do escritório a ser contratado, circunstancias estas que 

guarnecem o estrito cumprimento dos requisitos exigidos na Lei n° 8.666/1993 e na Lei Federal n° 14.039/2020, de 

17 de agosto de 2020. 

Neste diapasão, a celebração do Contrato decorrente de inexigibilidade de licitação é legal, não 

afronta os princípios reguladores da Administração Pública, além de tratar, a hipótese, de contratação 

absolutamente necessária, consoante demonstrado acima. 

I 
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Conforme já explicitado no inicio do procedimento, a razão da escolha do escritório de 

advocacia VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — CNPJ N° 26.755.292/0001-66 deve-se 

ao fato de sua vasta experiência técnico profissional no desempenho de suas atividades junto a vários órgãos da 

Administração Pública, detendo a expertise necessária para prestar de forma eficaz os serviços de consultoria e 

assessoria na área de licitações e contratos administrativos, os quais são revestidos de alta singularidade e 

especificidade. 

Desta forma, nos termos do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 

c/c art. 10 da Lei Federal n° 14.039/2020 de 17 de agosto de 2020, a licitação é inexigível, tendo em vista que a 

contratada conta com vasta experiência e conhecimento na área jurídica, com ênfase Gestão Ambiental, fatores 

que, aliados a outras características próprias, comprovam sua notória especialização. 

Feitas estas considerações e, por sabermos que o escritório de advocacia VIANA SOUZA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA atende a todos esses requisitos, sobretudo, a predominância de sua 

aptidão técnica, pelas comprovações de desempenho anterior de serviços compatíveis com o objeto em questão, 

podemos nos posicionar pela possibilidade de contratação direta mediante inexigibilidade de licitação, em razão 

da relação de segurança advinda da comprovação da experiência da contratada, dos resultados positivos obtidos 

e de sua boa reputação no meio. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

0 prego proposto para a prestação dos serviços objeto desta solicitação será de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) mensais, a ser executado pelo período de 12 (doze) meses, totalizando a quantia anual de R$ 

72.000,00 (setenta e dois mil reais), compatibilidade do prego ofertado em proposta em relação à realidade 

mercadológica, estimados mediante comprovações de notas fiscais do mesmo escritório de advocacia, em relação 

a serviços praticados de assessoria e consultoria especializada em assuntos que guardam o caráter de 

similaridade, junto a outros órgãos/entes públicos, que apresentem prego igual ou maior do que o apresentado 

para o município de Horizonte 

Reforça-se que tais pregos são oficiais, servindo como meio de comprovação da paridade dos 

pregos ofertados, demonstrando, assim, a compatibilidade dos valores propostos para com a realidade 

mercadológica. 

Considerando tudo o que consta neste Processo Administrativo n° 2023.02.08.1, venho emitir a 

presente Declaração de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no art. 25 da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores, c/c art. 1° da Lei Federal n° 14.039 de 17 de agosto de 2020, para a CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ASSESSORIA DE E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, em favor do Escritório de Advocacia: VIANA SOUZA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser executado 

pelo período de 12 (doze) meses, totalizando a quantia anual de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 

HORIZONTE/CE, 08 de fevereiro de 2023. 

AI 
José Carlos de Lima 

Presidente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte 
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