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ASSESSORIA JURÍDICA  
 

I   = CONSULENTE:   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES- CPL 
II = REFERÊNCIA :  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
III= REGIME DE CONTRATAÇÃO  :  CONTRATAÇÃO DIRETA   
                       
                            PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2017    E,                                                        
                            PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  N° 001/2017. 
 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA 
 

EMENTA: Direito Administrativo, Contrato administrativo, Inexigibilidade de Licitação. Lei Federal n° 
8.666/93. Singularidade do serviço. Notória especialização. Possibilidade Jurídica, observadas as 
recomendações necessárias contidas neste opinativo. 
 

                                                                            I= SITUAÇÃO FÁTICA 

O Processo Administrativo em questão, requer parecer jurídico (Art. 38, Inciso VI, da Lei Federal n° 
8.666/93, acerca da possibilidade de contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da Empresa 
VICENTE A. DE SOUZA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
17.763.265./0001-44, com sede à Trav. Diogo Farias, s/n, Bairro do Cororó, Cidade de Magalhães 
Barata, Estado do Pará, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e 
Consultoria Contábil,  na área da Administração Pública, com as atividades descritas no Termo de 
Referência deste processo administrativo, durante o exercício financeiro de 2017, com visitas semanais 
na sede  desta Corte Legislativa e com disponibilidade do escritório da empresa, no endereço acima 
mencionado, para acompanhar e atender os assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e 
requisitarem pronto e imediatamente atenção , além   dos sistemas de telefonia e redes sociais “ 
vascontas2016@hotmail.com e vicentealeixo61@hotmail. Com”. 

 

II= FUNDAMENTAÇÃO 

1- Preliminarmente, impede salientar que a licitação é um procedimento administrativo 
obrigatório a ser adotado pela Administração Pública direta e indireta, quando pretenda contratar 
bens e serviços, por força do disposto no Art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal de 1.988. 

 
2- O Art. 25, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, que regulamenta o instituto das licitações e 
contratos administrativos, é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos enumerados 
no Art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais, empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. O aludido diploma legal considera, 
entre outras hipóteses, como serviços técnicos especializados, as assessorias ou consultorias técnicas, 
estudos técnicos, perícias e avaliações em geral. Obviamente que, para ser caracterizada a 
inviabilidade de competição, na análise do texto legislado, faz-se necessário que estejam presentes os 
elementos da “ notória especialização do contratado e o da singularidade do objeto do contrato.” 
 

Partindo-se para as diversas contribuições conceituais e notadamente ao que trata o § 1° do Art. 25 da 

Lei Federal n° 8.666/93, temos a considerar-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 seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o 

mais adequado a satisfação plena do objeto de contrato. 
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No tocante a singularidade do objeto, é fundamental que o serviço solicitado pela Administração  

Pública, mantenha características, requisitos, estilos e exigências que, somente através de contratação 

direta, tem-se a convicção da plena satisfação no cumprimento dos desígnios estabelecidos pela 

gestão, através daquele profissional ou empresa que está particularmente capacitado a prestar o  

serviço de que trata este Parecer. 

III-  CONCLUSÃO 
 Do exposto, no entendimento desta Assessoria Jurídica, há interesse público plenamente justificável na 

INEXIGIBILIDADE da LICITAÇÃO, visto que além da contratação está voltada para atender uma 

demanda do serviço público, tem amparo a inexigibilidade, pela disposição legal apontada. 

 

Posto isso, objetivando cumprir os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, opino pela 

inexigibilidade de licitação, para a contratação dos serviços técnicos especializados em Assessoria, 

Consultoria Contábil na Administração Pública, nos termos precisos do caput do Art. 25, da Lei Federal 

n° 8.666/93 e, diante dos termos contidos na Resolução n° 11.495, de 15 de maio de 2014, do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Pará-TCM-PA., contempla o entendimento apresentados neste Parecer, 

assim vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONTRATAÇÃO DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E JURÍDICA MEDIANTE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, II, DA LEI 8.666/93. VERIFICAÇÃO DOS 

CRITÉIOS DE SINGULARIDADE, ESPECIALIDADE E CONFIANÇA. OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO 

DO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO. 

No mais, observa-se pelas justificativas, documentos e informações contidas no presente processo 

administrativo. 

Salvo melhor entendimento, 

 
É  O   PARECER. 

 
São João da Ponta- Pará, 17 de janeiro de 2017. 

 

_________________________________________ 
ASSESSORIA JURÍDICA 
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