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PODER LEGISLATIVO 
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CNPJ nº 01.632.993/0001-87 

 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
    I= CONSULENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  II= REFERÊNCIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
III=  REGIME DE CONTRATAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DIRETA 
                                 
                                               PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2017 
                                PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017. 

                                         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 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 pessoa 
física  VANESSA DE CÁSSIA PINHEIRO DE MACEDO, Pessoa física, inscrita na OAB/PA., sob o n°21.806 e 
CPF nº 956.680.042-87 , estabelecida na Passagem Evangélica nº16ª, conjunto Valparaiso, Bairro: 
Coqueiro, CEP:67113-540, objetivando a prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, 
para atender às necessidades da Câmara Municipal de São João da Ponta-Pará, com as atividades 
descritas no Termo de Referência deste Processo Administrativo, com visitas semanais na sede desta 
Corte Legislativa e com disponibilidade da contratada, no endereço  mencionado acima, para 
acompanhar e atender os assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronto e 
imediatamente  atenção. 

                                                                          II= FUNDAMENTAÇÃO 

1= Preliminarmente, impede salientar que a licitação é m procedimento administrativo, obrigatório a 
ser adotado pela Administração Pública direta e indireta, quando pretenda contratar bens e serviços, 
por força do contido no Art. 37, Inciso XXI, da Constituição Brasileira 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 na Gestão Pública, é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos 
enumerados no Art. 13 da referida Lei, de natureza singular, com profissionais, empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. O referido 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 elementos da “ notória especialização do contratado e o da singularidade do objeto do 
contrato.” 

                                                         a) -  DA  NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO 

A profissional, responsável pela execução dos serviços a ser contratados, possui grande renome, larga 
qualificação e experiência profissional, com conhecimentos especializados  em Administração Pública e 
Direito Administrativo. O exercício de Assessoria e Consultoria Jurídica junto ao Legislativo ao longo 
dos anos demonstram evidentes habilidades e experiência da profissional, com as regras do processo 
legislativo. A formação jurídica e experiência profissional na advocacia, complementam o quadro de 
características profissionais indicadas ao desempenho dos serviços constantes do objeto deste Parecer. 
Do conjunto destes aspectos, depreende-se com certa a notória especialização da profissional VANESSA 
DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO, que assim, atendem o  disposto no  § 1°, do Art. 25 da Lei Federal n° 
8.666/93. 
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                                                            b) – DA SINGULARIDADE DO OBJETO 

No que se refere a singularidade do objeto do contrato, é fundamental que os serviços solicitados para 
atender às necessidades da Câmara Municipal, verifica-se que sua natureza é multidisciplinar , exigidos 
para o exercício das atividades especificadas no Termo de referência, dependem de conhecimentos 
técnicos administrativos e jurídicos, além de outros  conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Tal 
atividade não se caracteriza como privativa de advogado, posto que não há tal exigência, nem mesmo 
para os legisladores. Por estas características resta evidenciada a natureza singularíssima do objeto do 
contrato, que demanda conhecimentos extremamente especializados de nível superior, que inclua a 
formação jurídica e vasta experiência na Administração Pública, qualidades reunidas na Profissional 
contratada.                              

                                                                                  III- CONCLUSÃO 

Ante o exposto, considerando o que preceitua o Art. 25, Inciso II, c/c o Art. 13, Inciso III, da Lei Federal 
n° 8.666/93, esta Assessoria Jurídica, manifesta-se plenamente pelo DEFERIMENTO da solicitação, 
devendo o órgão competente excepcionalmente, promover a contratação direta com a pessoa física“   
VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO”, face a constatação de  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO, 
visto que  além de  está voltada para atender a demanda da Câmara Municipal, objetiva cumprir os 
princípios da legalidade, moralidade e publicidade.  

É  o  PARECER, salvo melhor juízo. 

                                                                      

São João da Ponta- Pará, 18  de janeiro de 2017. 

 

 

___________________________________________________________ 
VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO 

ASSESSORA JURÍDICA 
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