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ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

                           PARECER Nº 002/2021 

 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA. ASSESSORIA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 

RELATÓRIO 

1. Versam os presentes autos sobre procedimento de contatação, via 

Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no  artigo  25,  inciso  II,  da  Lei  nº  8.666/93,  

em  favor  da  empresa  ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, visando 

a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e 

consultoria técnica especializada na área jurídica, com finalidade de contratação 

para atuação na área de direito público,  conforme Requisição de Despesa e Termo  de 

Referência constante nos autos. 

2. A presente inexigibilidade de licitação está fundamentada no inciso II artigo 

25 da Lei Federal 8.666/93 e vem devidamente autuado, com as páginas numeradas, 

certidões de regularidade da empresa que apresentou, além de declaração de previsão 

orçamentária para enfrentamento da despesa. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3. Há no ordenamento jurídico o dever mandamental de se promover as 

contratações administrativas mediante procedimento licitatório, encontrando fundamento 

no artigo 2° da Lei Geral de Licitações, que, por  sua  vez,  remete  à  Constituição  Federal,  

em  seu  artigo  37,  XXI,  e  assim  afirma: “ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública”. No ensinamento de Matheus Carvalho [1]: 
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(...) a Administração Pública possui a tarefa árdua e complexa 

de manter o equilíbrio social e ferir a máquina publica, 

composta por seus órgãos e agentes. Por essa razão não 

poderia deixar a critério do administrador a escolha das 

pessoas a serem contratadas, porque essa liberdade daria 

margem a escolhas impróprias e escusas, desvirtuadas do 

interesse coletivo. 

A exigência de um procedimento licitatório busca contornar 

esses riscos, por ser um procedimento que antecede o próprio 

contrato, por meio do qual varias pessoas podem concorrer em 

igualdade de condições e a Administração Pública pode 

escolher a proposta mais vantajosa, além de atuar na busca do 

Desenvolvimento Nacional. Dessa forma, a licitação é um 

procedimento administrativo prévio Às contratações públicas, 

realizado em um a serie concatenada de atos, legalmente 

distribuídos, culminando com a celebração do contrato. 

4. Percebe-se que o dever de licitar tem por finalidade viabilizar a Administração 

Pública, Direta e Indireta, a melhor contratação, perseguindo a proposta mais vantajosa, 

além de promover a competitividade, vez que permite a participação de qualquer 

interessado no certame, desde que preenchidos os requisitos constantes no artigo 3º da 

Lei 8.666/93. 

5. Embora haja a imposição legal de se promover a licitação, o próprio 

ordenamento jurídico regulamenta e admite a celebração sem a prévia realização do 

procedimento em comento. Têm-se, então, casos em que o legislador entendeu e dispôs 

ao agente público a contratação direta, desde que devidamente justificada, em virtude de 

determinados casos não suportarem o rito e a morosidade do procedimento normal. 

6. Nas palavras de Rafael Carvalho Rezende Oliveira [2]: “em determinadas 

hipóteses a licitação será considerada inviável por ausência de competição ou será 

inconveniente (ou inoportuna) para o atendimento do interesse público”. Ainda, segundo o 

doutrinador, os casos de contratação direta devem observar a formalização de um 

procedimento prévio, com a apuração e comprovação das situações de dispensa ou 

inexigibilidade em licitar, por meio de decisão administrativa devidamente motivada. 

7. Traçadas linhas gerais a respeito do dever de licitar, passa-se à explanação 

quanto à excepcional situação de contratação direta: inexigibilidade de licitação, que se 
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trata o caso em comento. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS 

8. Inicialmente, faz-se mister consignar definição de inexigibilidade de licitação, 

segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho [3]: 

“A inexigibilidade de licitação se caracteriza pela 

impossibilidade de competição. Está determinada no art. 25 da 

Lei de Licitações e Contratos. Essa inviabilidade pode ser tanto 

pela exclusividade do objeto a ser contratado, como pela falta 

de empresas concorrentes.  

9. Assim, a inexigibilidade ocorre por inviabilidade de competição, observados, 

no entanto, os conceitos de unicidade e singularidade, quer seja pelo objeto, quer seja 

pela pessoa contratada. O primeiro conduz à impossibilidade lógica de licitar e o segundo 

torna impossível o confronto. 

10. Considerando a segunda hipótese (singualaridade da pessoa), no caso, 

pretende-se contratar serviços de assessoria jurídica e especificamente sobre tal serviço 

há brilhantemente ensinamento do eminente doutrinador Marçal Justen Filho[4]: 

“Considere-se, por exemplo, o caso de contratação de 

advogado de prestígio para defesa do Estado em processo 

judicial de grande relevo. A observância da isonomia não 

significa considerar todos os advogados inscritos na OAB em 

igualdade de condições e selecionar um deles por sorteio. (...). 

No exemplo só podem ser contratados os advogados com 

reputação profissional, experiência e conhecimentos 

compatíveis com a dimensão e complexidade da demanda. 

Não se produz licitação, dentre outros motivos, por ausência de 

viabilidade de julgamento objetivo. Logo, não se poderia 

reprovar a escolha fundada em critério de confiança pessoal do 

administrador. Ou seja, não é possível que o mesmo 

fundamento que conduz à inexigibilidade seja invocado como 

causa de invalidade da contratação direta. Logo, a 

Administração poderia escolher um advogado dentre aqueles 

que preenchessem os requisitos de experiência, notório saber 



 
ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL 
PREFEITURA DE ABEL FIGUEIREDO 

___________________________________________________________________ 
Avenida Alacid Nunes, 79, Centro – CEP: 68.527-000 - Abel Figueiredo/PA  

 

etc. Será decisão discricionária, o que não caracteriza ofensa 

ao princípio da isonomia.” 

11. Nesse mesmo sentido a Lei 14.039/20 que alterou o Estatuto da Advocacia 

e o Decreto-lei 9.295/46, permite a dispensa a licitação para contratação de advogado e 

contador pela administração pública, em razão da natureza técnica e singular dessas 

profissões, se for comprovada a notória especialização. 

12. Diga-se ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou 

maioria para dar parcial provimento à ação declaratória de constitucionalidade que trata 

da inexigibilidade de licitação para contratação de advogados por Entes públicos. O relator 

do caso, ministro Luís Roberto Barroso, propôs a seguinte tese: 

 "São constitucionais os artigos 13, V, e 25, II, da Lei 

8.666/1993, desde de que interpretados no sentido de que a 

contratação direta de serviços advocatícios pela Administração 

Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já 

previstos expressamente (necessidade de procedimento 

administrativo formal; notória especialização profissional; 

natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação 

da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e 

(ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo 

mercado". 

13. Assim, entende-se que a contratação direta de serviços advocatícios — 

prevista pelo artigo 26 da lei das licitações — deve observar as exigências formais e de 

publicidade contidas na lei, especialmente o dever de motivação expressa, a fim de permitir 

a verificação de eventuais irregularidades pelos órgãos de controle e pela própria 

sociedade. 

DA ADEQUAÇÃO DO OBJETO E DO CONTRATADO 

14. Quanto à "notória especialização" a escolha deve recair sobre profissional 

dotado de especialização incontroversa , com qualificação diferenciada, aferida por 

elementos objetivos e reconhecidos pelo mercado. Vê-se, no caso, devidamente 

contemplado tal requisito. 

15. Sobre a "natureza singular do serviço" — art. 25, II, da Lei 8.666 —, fixou que 

os serviços advocatícios prestados sem licitação não podem ser feitos por órgão ou 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2020/lei-14039-17-agosto-2020-790542-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1994/lei-8906-4-julho-1994-349751-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9295-27-maio-1946-417535-norma-pe.html
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entidade da própria Administração. Isto é, o objeto do contrato não pode se referir a 

"serviço trivial ou rotineiro". Como o município não é dotado, tal requisito deve ser 

analizado com parcimônioa e adequado à realidade do município, pelo que se entende 

devidamente adequado, nesse requisito, a presente contratação. 

16. Por fim, observou-se que os honorários ajustados encontram-se dentro de 

uma faixa de razoabilidade, segundo os padrões do mercado, observadas as 

características próprias do serviço singular e o grau de especialização profissional. 

CONCLUSÃO 

17. Diante do exposto opina-se pela legalidade da contratação por inexigibilidade 

de licitação da da  empresa  ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 30.845.996/0001-05, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, 

III e V, ambos da Lei nº 8.666/93, conforme documentação em apenso aos autos. Com a 

observância de que o escritório contratado não entre em conflito com o MUNICÍPIO DE 

Abel Figueiredo. É o Parecer.  

 

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO, aos 28 dias do mês de janeiro 

de 2021. 

 

 

ARIEL HERMOM NEGRÃO SILVA 
Advogado 

OAB/PA 13667 
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