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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO ALTAPREV 
INEXIGIBILIDADE Nº 082021001/2021 

Notória Especialidade 
 

O § 1º do art. 25 da Lei Federal 8.666/93, apresenta um conceito de notória 

especialização. Diz ele:  
§ 1º - 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 à 

plena satisfação do objeto do contrato. 
 

A especialização de serviços significa a capacitação para o exercício de uma 

atividade com habilidades que não estão disponíveis para qualquer profissional. 

A notória especialização para a prestação de serviços identifica uma capacitação 

maior do que a usual e comum, envolvendo uma parcela definida e delimitada do conhecimento 

humano. 

Não basta uma habilitação genérica para o desempenho de serviços técnicos 

profissionais é preciso que haja habilitação específica, vinculada a determinada capacitação 

intelectual e material que o diferencia dos demais profissionais de maneira que individualiza e 

peculiares de tal forma uma determinada situação que exclui comparações ou competições.  

Em análise da Carta Proposta apresentada pela empresa SELFINVEST 

CONSULTORIA PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no 

CNPJ nº. 32.487.913/0001-70, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 1.555, qd. 

25, lt 09, 2º andar, sala 02, bairro centro, CEP nº 77.600-000, na cidade de Paraíso do Tocantins, 

Estado de Tocantins e o recebimento dos documentos para habilitação jurídica, constatou-se o 

cumprimento dos requisitos na Lei de Licitações, avaliado também os certificados da equipe 

técnica, credenciada pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais).  

Apresentou também atestados de capacidade técnica de serviços prestados em 

outros RPPS, acostado aos autos, o que o faz conhecido pela sua notória especialização e 

capacidade em assessoria econômica. 

 

Altamira/PA, 16 de agosto de 2021. 
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WILLAMAN VENTURA DA SILVA 

Presidente da CPL do ALTAPREV 

 

 

LAURA JESUS RODRIGUES COSTA 
1º Membro – CPL do ALTPREV 

 

 NAZARÉ DO SOCORRO VIANA 

DE SOUSA 
2º Membro – CPL do ALTAPREV 

 









Carlos Ambrósio
Presidente

Atestamos que

Igor França Garcia

foi aprovado no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação 1ª Certificação Última Atualização Vencimento* Situação
CPA-10 29/12/2008 - 29/12/2011 Vencida
CPA-20 19/11/2009 Dominância 29/06/2024 Ativa
CEA 04/07/2018 29/06/2021 29/06/2024 Ativa

Documento emitido às 11:36:30 do dia
23/08/2021 (hora e data de Brasília) • Código de Controle:
J0X6-D8X6-E7I2 • Documento válido até 23/08/2022 11:37:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.
* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.
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