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PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° ____/2016 

 

 

Assunto: Contratação de empresa BENEVIDES DE SOUSA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S para prestação de serviços especializados para diagnóstico na 

gestão municipal, orientação e acompanhamento da Comissão de Transição de 

Governo da Câmara e Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Compulsando os autos, verificamos que se trata da contratação de serviços técnicos 

profissionais de assessoria e consultoria jurídica especializada para orientação e 

acompanhamento da Comissão de Transição de Governo da Câmara e Prefeitura 

Municipal de Ipixuna do Pará. 

 

A Secretaria Geral sugeriu que a contratação fosse realizada por Inexigibilidade de 

Licitação. 

 

A apreciação desta assessoria afixar-se-á, aos critérios técnicos e jurídicos 

aplicáveis a fase interna da licitação, levando em consideração as legislações que 

regulamentam as compras no Âmbito da Administração Pública Direta, e em especial 

a Carta Magna de 1988 e a Lei 8666/93 e suas regulamentações. 

  

II – DOCUMENTOS CARREADOS NO PROCESSO 

 

O referido processo Administração encontra-se devidamente autuado, instruído 

com os seguintes documentos: 

 

a) Documentos da empresa, tais como: documentos jurídicos do profissional 

contratado, célula de identificação da OAB/Pa, titulo de graduação em direito, 

diversas declarações de capacidade técnica  

 

 

III – PARECER  

 

A modalidade de Licitação denominada Inexigibilidade de Licitação, elencada 

no art. 25 da lei 8666/93 envolve a impessoalidade de competição. Trata-se do 
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reconhecimento de que existem determinadas situações fáticas que não comportam a 

disputa por meio de licitação. 

 

No presente caso, a contratação é de serviços técnicos profissionais e 

consultoria jurídica. 

 

A modalidade de licitação aqui escolhida se faz correta, haja vista a 

qualificação técnica da profissional contratada, não podendo haver competição.  

 

Dispõe o artigo 25 da lei 8666/93, que  

 

“é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: I – para aquisição de materiais, 

equipamentos, ou gêneros, que só possam ser produzidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 

a preferência de marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão 

de registro do comercio do local em que se realiza a licitação ou 

obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação, ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 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; III – para contratação de profissional 

de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou 

pela opinião pública”. 

 

“Art. 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a (...) V – 

patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas”. 

 

Desta forma,  

 

CONSIDERANDO o permissivo legal em pontuar as situações em que é inexigível 

proceder-se ao processo licitatório, cito, o Art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, segundo o 

qual: “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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CONSIDERANDO a veracidade da motivação exarada, necessário se faz adotar 

medida que tenha como finalidade a contratação de escritório para garantir a transição 

de governo na forma da lei; 

 

ENTENDEMOS que a situação enquadra-se no permissivo legal que inexige o 

processo licitatório para a contratação de profissional de notória especialização na 

execução dos serviços jurídicos. 

 

Considerando que esta manifestação tem fundo opinativo, encaminho, em retorno à 

CPL para conhecimento e providências junto à autoridade superior para apreciação e 

deliberação.   

 

É o parecer, s.m.j., 

   

 

Ipixuna do Pará, 28 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 

Assessor Jurídico 
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