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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
PODER EXECUTIVO 

Assessoria Jurídica

PARECER JURIDICO  

PROCESSO: 005/2019-06 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL E  
FUNDO DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSO-
RIA JURÍDICA, DESTINADOS AO DESEN-
VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO 
MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE PLACAS 

 Versam os presentes autos sobre a contratação de empresa especializada 
em serviços de assessoria jurídica, destinados ao desenvolvimento das ativida-
des da prefeitura municipal e do fundo municipal educação de placas através 
de inexigibilidade de licitação.  

 Como regra, a Administração Pública para contratar serviços, ou adquirir 
produtos, ou produtos e serviço encontra-se obrigada a realizar previamente 
processo licitatório (inteligência do art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 2º da Lei 
nº 8.666/93).  

 Essa obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos basilares, cujo 
primeiro é o de estabelecer um tratamento igualitário entre os interessados em 
contratar, como forma de realização do princípio da impessoalidade, da isono-
mia e da moralidade; e o segundo revela-se no propósito do poder Público de 
alcançar a proposta que lhe seja mais vantajosa.  

 Todavia, há casos em que o gestor público poderá se deparar com deter-
minadas situações que o impossibilitarão de realizar a licitação, como nos ca-
sos previstos no art. 25 da lei 8.666/93, que assim dispõe:  

“Art. 25. É inexigível a licitação quando hou-
ver inviabilidade de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamen-
tos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante co-
mercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusivi-
dade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local 
em que se realizaria a licitação ou a obra ou 
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Con-
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federação Patronal, ou, ainda, pelas entida-
des equivalentes;  
II - para a contratação de serviços técni-
cos enumerados no artigo 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, veda-
da a inexigibilidade para serviços de publi-
cidade e divulgação;  
III - para contratação de profissional de qual-
quer setor artístico, diretamente ou através 
de empresário exclusivo, desde que cons-
agrado pela crítica especializada ou pela opi-
nião pública. 
§ 1º - Considera-se de notória especializa-
ção o profissional ou empresa cujo concei-
to no campo de sua especialidade, decor-
rente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de ou-
tros requisitos relacionados com suas ati-
vidades, permita inferir que o seu trabalho 
é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato.”  

 Já o art. 13, prevê expressamente dentre os serviços técnicos cuja rea-
lização de licitação é inexigível as assessorias ou consultorias técnicas e os ser-
viços de patrocínio e defesa de causas judiciais ou administrativas, vejamos:   

“Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-
se serviços técnicos profissionais especia-
lizados os trabalhos relativos a:  
(...)  
III - assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias; (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  
(...)”  

 Vê-se, portanto, que a própria lei especifica as hipóteses de exceção à re-
gra geral, oferecendo segurança ao Administrador Público para contratar por 
inexigibilidade.  

 Dessa forma, compulsando os autos, verifiquei que a empresa FEITOSA 
E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS está com a documentação completa, 
estando portanto habilitada, haja vista que possui equipe técnica dotada de 
especialização na Advocacia pública (notória especialização decorrente dos 
estudos), bem como atestados de capacidade técnica (notória especialização 
decorrente experiências), que a meu ver são documentos suficientes que de-

  
Página !  de !2 3



!  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
PODER EXECUTIVO 

Assessoria Jurídica
monstram notória especialização conforme preconizado no inciso II c/c § 1º, do 
art. 25, da Lei n. 8.666/93.  

 Diante exposto, essa assessoria jurídica opina favoravelmente pela con-
tratação da empresa FEITOSA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, através 
de inexigibilidade, com fulcro no art. 25, II c/c art. 13, III, ambos da Lei nº 
8.666/93.  

 É o Parecer 
 Salvo melhor juízo; 

Placas, 11 de janeiro de 2019 

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA Nº15.670 

Advogado 
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