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TERMO DE COMPROVAÇÃO 

DA SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022-IN/CPL/CMC 

 

 

Os serviços de serviços de criação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência para dar 

publicidade aos atos da Administração Pública, em contratação por este Legislativo, nos moldes, 

especificações e condições estipulados no Processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

005/2022-IN/CPL/CMC, pelas suas características e particularidades, decorrentes de mandamentos 

obrigacionais determinados na Lei da Transparência (Lei Complementar Federal nº 131/2009) e na 

Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), os tornam de natureza singular, visto 

que, para a eficácia de sua execução, se exige metodologia apropriada e principalmente a 

confiabilidade e a destreza, a especialização, de seu executor. 

 

Corroborando com antes dito, o mestre Hely Lopes Meirelles, nos ensina  que a singularidade de 

determinados serviços:  

 

“.. não significa (que) sejam únicos, nem que não possam ser 

executados por mais de um prestador. São serviços que não 

podem ser objetivamente comparáveis com outros do mesmo 

gênero, que apresentem determinadas características que os 

individualizem, porque prestados por profissionais de notória 

especialização. (...) 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...”. (O destaque é nosso). 

 

No caso presente, a singularidade dos serviços, em análise, tonar-se mais evidente por conta de que 

o seu executor, a empresa CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 

CNPJ nº 23.792.525/0001-02, detém expressiva e reconhecida experiência na execução de serviços 

de criação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência para dar publicidade aos atos da 

Administração Pública. 

 

 

Curralinho – PA, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS RODRIGUES BORGES 

Presidente da CPL 
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