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NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO 

 

Em razão da oportunidade do serviço, entende-se ser procedente a contratação em 

exame, dada a singularidade dos serviços, como também pela notória especialização dos sócios 

do escritório e sua equipe, demonstrada através da vasta documentação ora colecionada. Tais 

atributos possibilitam a inexigibilidade de licitação, por singularidade do serviço e notória 

especialização dos sócios responsáveis pela execução dos atos inerentes ao contrato. 

De mais a mais, os serviços disponibilizados pelo Escritório R & MORAES ASSESSORIA 

TRIBUTÁRIA LTDA EPP, serão prestados pessoalmente pelo seu corpo técnico qualificado 

composto pelo advogado REGILSON CARNEIRO PINHEIRO OAB/PA 24251, , cujo renome e 

grau de especialização justificam a invocação, do disposto no art. 13, § 3°, da Lei n° 8.666/93. 

Identificados e qualificados os profissionais que compõem o corpo técnico do escritório de 

advocacia que pretende a sua contratação, a Comissão Permanente de Licitação passou a 

averiguar a eficácia dos serviços similares já executados, tendo constatado através de Atestado 

de Capacidade Técnica , constatando pleno êxito em várias ações para defesa dos interesses de 

vários municípios do Estado da Pará   

Em seguida, foi analisada  por esta Comissão, toda documentação relativa a regularidade 

fiscal do escritório, junto ao FGTS, Previdência Social, Receita Federal e Municipal, estando todas 

as certidões negativas dentro dos prazos de validade, comprovando a sua regularidade fiscal. 

Ante o exposto, estando provada a notória especialização do escritório de advocacia contratado e 

do seu corpo técnico, assim como a singularidade dos serviços, como também a existência de 

Dotação Orçamentária, razão porque sugerimos favoravelmente pela formalização do contrato, de 

forma direta, nos termos do art. 25, inciso II da Lei n.º 8.666/93 
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