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PARECER JURÍDICO 
 

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 
MODALIDADE: INEXIBIBILIDADE 

 

Senhor Pregoeiro da Comissão de Licitação, 
 

Vem a esta assessoria jurídica, para exame e aprovação do 
edital do Pregão Presencial e seus anexos, com vistas à deflagração do 
Procedimento Inexigibilidade nº 004/2021, cujo objeto é a “Contratação 
de empresa especializada em consultoria de licitação públicas em geral, 
Departamento de compras e contratos administrativos; inserção de 
dados e controle no Portal do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM 
(mural de licitação), para atender a demanda da Câmara Municipal de 
Anapu”. 

 
Posteriormente, os autos vieram a esta Assessoria Jurídica 

Municipal por forma do art. 38, inciso VI, e Parágrafo Único,  da  lei 
8666/93. 

O presente parecer está adstrito aos aspectos  legais 
envolvidos no procedimento trazido a exame, bem como se é caso de 
inexigibilidade de licitação, mas esta assessoria  não  adentrará  em 
aspectos técnicos e econômicos, bem como ao juízo de conveniência e 
oportunidade na contratação pretendida. 

 
A inexigibilidade de licitação  é  utilizada  em  casos  que 

houver inviabilidade de  competição,  tratando-se  de  ato  vinculado  em 
que a  administração  não  tem  outra  escolha,  senão  contratar,  ocasião 
que a lei de  licitações  estabeleceu  hipóteses  legais  em  rol 
exemplificativo, como podemos observar na letra da lei, ao estabelecer o 
termo: “em especial”, com posterior apresentação de três hipóteses. 

 
Passando ao estudo da  fundamentação  legal  da 

inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25 da lei de licitações, nos 
deparamos com a seguinte determinação: 

 
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 
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notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação; 

 

Ora, a lei faz remissão ao artigo 13 onde estão mencionados 
vários desses serviços, como pareceres, assessorias ou consultorias 
técnicas e auditorias financeiras ou tributárias etc. Neste sentido, 
entendemos que aí estão incluídas as assessorias e consultorias 
técnicas jurídicas. Ademais, a lei apresenta como requisitos para 
contratação, como ensina o doutrinador JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, em seu Manual de Direito Administrativo,  23ª 
edição, páginas 293-294, o seguinte sobre tais requisitos: 

 
*Serviços Técnicos Especializados; Notória 

Especialização e Natureza Singular. 
 

Acertado é o entendimento do doutrinador, eis que o 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO sumulou a matéria na SÚMULA Nº 
039/TCU. 

 

No caso dos autos, estamos diante de consulta sobre a 
possibilidade de contratação de Assessoria e Consultoria para atos de 
atos administrativos para atender a necessidade da Câmara Municipal, 
ocasião que as premissas apresentadas acima levam a concluir ser 
perfeitamente possível a contratação de tais serviços. 

 
Todavia, a escolha deverá recair sobre profissional ou 

empresa com habilitação específica, dotada de estudos, experiências, 
publicações, desempenho anterior, aparelhamento, organização, equipe 
técnica ou outros do gênero que ateste notória especialização,  bem 
como o serviço seja de natureza singular, ou seja, próprias do executor 
e com grau de confiabilidade do profissional ou empresa. 

 
Entende por fim, que o Município poderá realizar a 

inexigibilidade da licitação, e  realizar  a  contratação  direta,  pois  de 
acordo com a inteligência do art. 25, II c/c Art. 13,  I,  III  da  Lei  de 
Licitação, estão existentes todos os Requisitos necessários para elaborar 
a Inexigibilidade da Licitação para Contratações de  Empresa  de 
Consultoria Especializada. 

É o parecer. 
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Anapú, 01 de março de 2021. 

 

FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA SANTOS 
OAB/PA nº 7.789 

Advogado 
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