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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016. 
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de São João da Ponta-Pará 

Assunto:  Inexigibilidade de Licitação- Contratação de Assessoria Jurídica 

“PARECER JURÍDICO para contratação de serviços de Assessoria jurídica especializados, 
mediante inexigibilidade de licitação.”  

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Ponta, Estado do Pará, enviou processo no 
qual solicita parecer sobre a necessidade da contratação de um profissional experiente e 
capacitado para serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada à Mesa Diretora da 
Câmara Municipal e aos parlamentares, compreendendo na análise técnica de requerimentos, 
indicações, projetos de resolução e de projetos de leis e às Comissões Permanentes. 

a) – O Advogado Sr. Dr. José Clovis Ferreira Bastos, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.040.232-
68 e registrado na OAB/PA sob o nº.03016, é um  profissional de notória especialização no 
patrocínio de assessoria jurídica especializada, com experiência na área pública; 

b) – depreende-se da documentação apresentada que, há vários anos,  vem prestando seus 
serviços para outras Câmaras e Prefeituras  Municipais no Estado do Pará,  e durante esse 
tempo demonstra ótimo desempenho, idoneidade e grande presteza no trato da coisa pública; 

c) – devido à natureza dos serviços os mesmos só podem ser executados por profissionais 
habilitados, de notória especialização e de plena confiança do gestor público; 

d) – serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário, são os prestados 
por quem, além da habilitação técnica e profissional, aprofundou-se nos estudos, no exercício 
da profissão, na pesquisa científica ou através de cursos de pós-graduação; 

e) – o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará- TCM/PA, através da RESOLUÇÃO Nº 
11.495, aprovada por unanimidade dos seus conselheiros, cuja decisão constituiu-se no 
PREJULGADO DE TESE Nº 011, de 15 de maio de 2014, a qual determina a possibilidade de 
contratação de assessoria e consultoria jurídica, mediante inexigibilidade de licitação, fundada 
na inviabilidade de competição nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, observados os princípios da economicidade e os limites impostos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal; 

f) – o Supremo Tribunal Federal-STF, no julgamento dos autos nº HC 86198/PR, Relatado pelo 
Ministro Sepúlveda Pertence, decidiu que “(...)1. A presença dos requisitos de notória 
especialização e confiança, ao lado do relevo trabalho a ser contratado, que encontram 
respaldo da inequívoca prova documental trazida, permite concluir, no caso, pela 
inexigibilidade da licitação para a contratação dos serviços de advocacia. 2. Extrema 
dificuldade, de outro lado, da licitação de serviços de advocacia, dada a incompatibilidade com 
as limitações ética e legais que da profissão (L. 8.906/94, art. 34, IV; e Código de Ética e 
Disciplina da OAB/1995, art. 7º).” 

g) – que a proposta apresentada pelo Advogado Sr. Dr. José Clovis Ferreira Bastos, no valor 
de R$ 25.200,00 ( Vinte e Cinco Mil e Duzentos Reais ), para exercício de 2016,em parcelas 
mensais de R$ 2.100,00 ( Dois Mil e Cem Reais ), encontra-se abaixo do valor cobrado por 
outros profissionais e empresas da área que possuem a sua experiência e sua especialização 
na área pública, o que torna inviável a competição; 
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 Ante o exposto, considerando o que preceitua o Art. 25, Inciso II, c/c o Art. 13, Incisos I,II e III da Lei 
Federal e com fundamento no princípio da economicidade e na Resolução nº 11.495-TCM-PA., 
manifesta-se pelo deferimento do pedido, devendo a Presidência da Câmara Municipal, 
promover a contratação direta com o Advogado Sr. Dr. José Clovis Ferreira Bastos, face a 
constatação de inexigibilidade de licitação.  

 

É o parecer, 

                    

                    Câmara Municipal de São João da Ponta - PA.,04 de janeiro de 2016. 

 

 

 

__________________________________________ 
Jose Clovis Ferreira Bastos 

Advogado 
OAB N. 3016 
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