
 

 

 
 

 

     

 

1 de 9 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Av. Dr. Anysio Chaves, 853, Aeroporto Velho, Santarém/PA – CEP 68030-290 – Fone (93) 2101-5300 

Email: procuradoria.cms@gmail.com 

 

PARECER Nº 001/2019-PROJUR/CMS 
 

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTARÉM 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se o presente de expediente encaminhado a esta Procuradoria, para análise 

do processo de inexigibilidade de licitação nº 001/2019-CMS, nos termos do parágrafo único 

do art. 38, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, versando o referido procedimento 

acerca de contratação de consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Santarém. 

O requisitante indica a contratação o escritório LIMA, BRITO, FERREIRA & 

PIAZZA ADVOGADOS Cnpj. 311.417.848/0001-44, representado pelo advogado Sr. José 

Maria Ferreira Lima, OAB/PA nº 5.346. 

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa a 

presente análise: 

a) Solicitação de abertura de processo licitatório; 

b) Declaração de existência de créditos orçamentários; 

c) Termo de reserva orçamentária; 

d) Declaração de adequação orçamentária e financeira; 

e) Autorização da autoridade competente para abertura da licitação; 

f) Documentos e certidões de comprovação de experiências profissionais 

anteriores do contratado; 

g) Justificativa de contratação e escolha do executante. 

É o breve relatório. 

Em análise da documentação encaminhada, cumpre elaborar as seguintes 

considerações. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

Adequação da modalidade licitatória eleita 

 

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. Veja-se o art. 25 da Lei nº Lei nº 8.666/93: 
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Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 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 Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 

Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 

ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. 

§ 1º Considera-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 o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 

plena satisfação do objeto do contrato. 

 

No que se refere ao inciso II do dispositivo acima citado, ressalta-se que os 

serviços prestados por advogados, por sua natureza e por definição legal, são serviços técnicos 

especializados, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei nº 8.666/93. Além disso, constam 

do rol do referido artigo serviços como estudos, planejamento, pareceres, perícias, etc. 

 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; 

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 

Nesse contexto, são três os requisitos cumulativos para declaração de 

inexigibilidade: a) serviço técnico; b) serviço singular; c) notória especialização do 

contratado. 
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A singularidade decorre, na hipótese, da impossibilidade de fixação de critérios 

objetivos de julgamento. Na lição de Marçal Justen Filho, o serviço singular exige a 

conjugação de dois elementos: a) excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita; e b) 

impossibilidade de sua execução por parte de um “profissional especializado padrão”
1
. 

Sobre a singularidade, inclusive, a súmula 39 do TCU dispõe que “A dispensa de 

licitação para a contratação de serviços com profissionais ou firmas de notória 

especialização, de acordo com alínea "d" do art. 126, § 2º, do Decreto-lei 200, de 25/02/67, 

só tem lugar quando se trate de serviço inédito ou incomum, capaz de exigir, na seleção do 

executor de confiança, um grau de subjetividade, insuscetível de ser medido pelos critérios 

objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação”. 

No mais, o contratado (profissionais ou a empresa) deve possuir “notória 

especialização”, com destaque e reconhecimento do mercado em suas áreas de atuação. Na 

forma do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a notória especialização é um conceito conquistado 

no campo de sua atividade especializada e pode ser comprovada por várias maneiras (estudos, 

experiências, publicações, organização, aparelhamento etc.). 

No caso dos autos, estamos diante da possibilidade de contratação de assessoria 

jurídica para atender a necessidade da Câmara Municipal de Santarém, ocasião que as 

premissas apresentadas acima levam a concluir ser perfeitamente possível a contratação de 

tais serviços, haja vista que profissionais do escritório a ser contrato  possuem larga 

experiência na Advocacia Pública, sendo prestador de serviços a outros entes públicos.  

 Todavia, como bem explicitado, a escolha deverá recair sobre profissional com 

habilitação específica, dotada de estudos, experiências, publicações, desempenho anterior, 

aparelhamento, organização, equipe técnica ou outros do gênero que atestem notória 

especialização, bem como o serviço seja de natureza singular, ou seja, próprias do executor e 

com grau de confiabilidade do profissional. 

Por tais razões, esta Procuradoria entende ser caso de se proceder à inexigibilidade 

de licitação com obediência ao apregoado no art. 26, da lei 8666/93
2
, devendo a 

Administração observar as formalidades do parágrafo único do dispositivo de lei citado, 

notadamente no que se refere à razão da escolha do executante, o que foi devidamente juntado 

aos autos do procedimento, acompanhado de certidões e documentos que comprovam o 

                                                           
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9ª Ed. São Paulo: 

Dialética, 2002. P. 279. 
2
 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 

e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 

instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 



 

 

 
 

 

     

 

4 de 9 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Av. Dr. Anysio Chaves, 853, Aeroporto Velho, Santarém/PA – CEP 68030-290 – Fone (93) 2101-5300 

Email: procuradoria.cms@gmail.com 

desempenho e experiência anteriores do contratado para a área objeto da contratação, qual 

seja, a assessoria jurídica em Direito Público.  

 

Da contratação de serviços de advocacia por inexigibilidade de licitação 

 

Ultrapassados os pontos acima estabelecidos, resta tecer comentários acerca da 

possibilidade de contratação direta dos serviços de advocacia por inexigibilidade de licitação, 

com amparo no artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Em julgado recente, o Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade de 

contratação direta de serviços de consultoria jurídica e patrocínio judicial de determinado 

município. O acórdão, cuja ementa segue abaixo, foi relatado pelo ministro Luís Roberto 

Barroso e enfrentou importantes questões que contribuem para o debate do tema em questão. 

 

IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE 

LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA 

POR FALTA DE JUSTA CAUSA. A contratação direta de escritório de 

advocacia, sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros: a) 

existência de procedimento administrativo formal; b) notória 

especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) 

demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes 

do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo 

mercado. Incontroversa a especialidade do escritório de advocacia, deve ser 

considerado singular o serviço de retomada de concessão de saneamento 

básico do Município de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. 

Atendimento dos demais pressupostos para a contratação direta. Denúncia 

rejeitada por falta de justa causa”. (Inq 3074-SC, julgado pela Primeira 

Turma em 26/08/14) 

 

Em outra ocasião, o mesmo STF tratou, com proficiência, de questão semelhante. 

Nesse último julgado (inquérito 3.077/AL), merece destaque o seguinte trecho da ementa: 

 

“O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização, associada ao 

elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o seu 

enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de 

licitação: os profissionais contratados possuíam notória especialização, comprovada nos autos, além 

de desfrutarem da confiança da Administração. Ilegalidade inexistente. Fato atípico”. 

O TCU por entendimento do Ministro Benjamin Zymlwer, em acordão 

7.840/2013- 1ª. Câmara, conforme citado disposto na ata nº 33/2018- 1ª. Câmara, da sessão 

ordinária de 19/09/2018, corrobora a possibilidade de contratação de escritório de Advocacia 

mediante inexigibilidade de Licitação. Devendo se observar A singularidade da natureza da 

atividade advocatícia, o grau de confiança da gestão e especialização do contratado.  
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A procuradoria Geral da República – PGR, afirmou na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade 45/DF que a constituição Federal permite que escritórios de advocacia 

sejam contratados pelo poder público sem licitação, fragmentos da manifestação abaixo: 

¨A pretensão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de 

que contratação de serviços advocatícios pela administração pública seja realizada 

sempre por inexigibilidade de licitação, destoa da exigência constitucional do art. 37, 

XXI, dos critérios da Lei 8.666/1993 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

que, para esse fim, exige demonstração da natureza singular do serviço e da notória 

especialização (Lei 8.666/1993, art. 25, II e § 1º ).  

São, portanto, perfeitamente constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei 

8.666/1993. No que se refere à contratação direta de serviços advocatícios, esta 

somente se justifica quando: (i) demonstrada a incapacidade de o ente público, por seu 

quadro de advogados públicos, atender, de forma satisfatória, o objeto do contrato; (ii) 

houver caráter não ordinário do serviço advocatício, que, por sua singularidade no caso 

(peculiaridade excepcional do interesse público), demande profissional com notória 

especialização; (iii) o preço for praticado em consonância com os padrões de mercado 

(IV) ¨existir procedimento administrativo formal, com motivação específica que 

justifique a inexigibilidade.¨ 

O CNMP em Procedimento de Controle Administrativo N° 1.00313/2018-77, que 

teve como Requerente: Associação Paraibana da Advocacia Municipal se manifestou com 

voto do relator Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, pela validação de contratos de 

advogado pelos Municípios, com arrazoado entendimento pela regular contratação de 

advogados e contadores com procedimento de inexigibilidade. Fragmentos do voto: 

¨De fato, conforme se verifica das diversas recomendações acostadas aos autos, está o 

Ministério Público do Estado da Paraíba inibindo a contratação de serviços advocatícios pela 

administração pública. 

Verifica-se que as recomendações extrapolam aquilo que compreendido nos próprios 

julgados utilizados pelo parquet como fundamento para a expedição.  

Inicialmente, importante enfatizar que a temática possui entendimento predominante, 

mas não pacificado no âmbito jurisprudencial, visto que se encontram pendentes de julgamento em 

conjunto pelo STF os REs nsº 656.558/SP e 610.523, com repercussão geral reconhecida, e a ADC nº 

45. 

 Trata-se da Repercussão Geral de tema nº 309, em que se analisará o “alcance das 

sanções impostas pelo art. 37, §4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade 

administrativa”.  

“A ementa da decisão que reconheceu a repercussão geral esclarece melhor a matéria: 

 DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
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CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

 Propôs o Relator do RE nº 656.558/SP, Ministro Dias Toffoli, em voto 

proferido para fins de fixação da tese de repercussão geral, o seguinte texto: 

 a) É constitucional a regra inserta no inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93, 

que estabelece ser inexigível a licitação para a contratação dos serviços técnicos 

enumerados no artigo 13 dessa lei, desde que i) preenchidos os requisitos nela 

estabelecidos, ii) não haja norma impeditiva à contratação nesses termos e iii) eles 

tenham natureza singular e sejam prestados por profissionais ou empresas de notória 

especialização, inclusive no que tange à execução de serviços de consultoria, patrocínio 

ou defesa de causas judiciais ou administrativas 

b) Para a configuração da improbidade administrativa, prevista no artigo 37, 

parágrafo 4º, da Constituição Federal, faz-se necessária a presença de dolo ou culpa 

caracterizados por ação ou omissão do agente, razão pela qual, não havendo prova do 

elemento subjetivo, não se configura o ato de improbidade administrativa, em qualquer 

uma das modalidades previstas na Lei 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa.  

Este Conselho Nacional, em observância à jurisprudência dominante, 

expediu a Recomendação nº 36, de 14 de junho de 2016, consubstanciando que: 

 Art. 1º A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por 

ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato 

ilícito ou improbo, pelo que recomenda aos membros do Ministério Público 

que, caso entenda irregular a contratação, descreva na eventual ação a ser 

proposta o descumprimento dos requisitos da Lei de Licitação.” (voto 

juntado a este parecer) 

A análise dos acórdãos e votos permite a observação de questões centrais 

sedimentadas na jurisprudência do STF, não raro negligenciadas: 

É possível a contratação precedida de inexigibilidade de licitação, com base no 

artigo 25, II, atendidos os requisitos da lei; 

a) Uma vez presentes os requisitos da Lei 8.666/93, a decisão de contratar e a 

escolha do contratado — dentre os que cumprem os pressupostos, 

obviamente — inserem-se na esfera de discricionariedade própria da 

Administração Pública; 

b) A eventual existência de corpo jurídico próprio não obsta a possibilidade 

de contratação direta, cumpridos os requisitos legais. Se a existência do 

corpo jurídico fosse impeditivo, o artigo 13,  incisos II, III e V da Lei 

8.666/93 seria inconstitucional, porquanto admite expressamente a 

contratação de pareceres, consultoria, assessoramento e patrocínio de 

causas judiciais e administrativas. Além disso, é de rigor avaliar 
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concretamente a aptidão profissional do corpo jurídico disponível para a 

Administração e a questão da confiança, ligada a aspectos discricionários, 

deve ser considerada para fins de licitude da decisão. 

Ato contínuo, quando da justificativa de contratação, explica a Administração 

tratar-se de contração direta objetivando “a execução dos serviços de assessoramento e 

consultoria em Direito Público à Câmara Municipal, elaboração de pareceres, defesas 

administrativas ou até mesmo Judiciais, destacando-se a formulação da legislação interna da 

câmara e acompanhamento da legislação a ser elaborada motivada pela recente aprovação 

do Plano Diretor do Município”.  

Como bem exposto acima, a característica singular dos serviços de advocacia 

deve ser apta a exigir a contratação de advogado ou escritório com qualificações 

diferenciadas. Assim sendo, atividades jurídicas rotineiras, próprias do dia a dia do 

funcionamento das Câmaras Municipais — desempenháveis de maneira idêntica e 

indiferenciada (tanto faz quem o executa) por qualquer profissional — não haverão de ser 

objeto de contratação direta por inexigibilidade. Ou seja: deve se tratar de contratação acerca 

de pontos específicos, desde que excepcionais e de elevado grau de especialização técnica, e 

desde que extrapole a normalidade das atribuições próprias do corpo jurídico da Casa 

(Procuradoria Jurídica). 

Ademais, o corpo técnico Jurídico da câmara hoje se compõe de: 01 Procurador 

Jurídico e, um coordenador jurídico-Legislativo, mão de obra escassa para os serviços 

demandados pelos Gabinetes dos vereadores, Acompanhamento dos processos Legislativos, 

pareceres e acompanhamento nas  comissões Permanentes e as demandas rotineiras 

apresentadas ao Poder Legislativo  Municipal. 

O Preço apresentado é compatível com o praticado por outros profissionais do 

direito na Região, na área em comento. 

Reitera-se: não se vê impeditivo à contratação direta, mesmo que o município 

possua quadro próprio de procuradores. Contudo, o ato deve ser efetuado quando se estiver 

diante, entre outras, de situações: (a) que requeiram conhecimentos específicos e 

diferenciados (considerando-se a estrutura administrativa própria e as capacidades técnicas 

existentes); (b) que envolvam teses inovadoras e importantes, com a potencialidade de trazer 

benefícios financeiros e/ou administrativos para o município; (c) que necessitem de 

conhecimentos  especializados (STF, Inquérito 3.077), inclusive para dirimir controvérsias 

internas ou para conferir maior segurança à decisão administrativa diante de divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais; (d) que possam periclitar administrativa ou financeiramente a 

Administração Municipal, restando a situação devidamente comprovada; ou (e) que haja 

conflito de interesses relativamente aos próprios procuradores. 
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Sob esse aspecto, recomendamos à Administração que proceda à caracterização 

objetiva do serviço a ser contratado, eis ser primeiro requisito essencial para a validade da 

contratação direta e, portanto, condição imprescindível para a regularização do feito. 

 

Dos demais requisitos legais 

 

Quanto à abertura de processo administrativo, foi o mesmo devidamente autuado, 

estando protocolizado.  As peças que o compõem estão numeradas e rubricadas.  

Quanto à justificativa à qual se refere os arts. 26, caput e respectivos incisos, e 38, 

inciso VI, da Lei nº 8666/93, ensina JACOBY
3
 que “É um documento em que a 

Administração explicita as razões de contratação direta, demonstrando o preenchimento de 

todos os requisitos exigidos pela lei para que o órgão possa contratar diretamente, 

explicitando os motivos da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço 

contratado.”. 

Nesse sentido, vislumbrou-se demonstrado os requisitos legais ao qual o célebre 

autor faz menção. Contudo, no que tange à indicação do objeto, merece destaque a ressalva 

feita em tópico precedente, vez que, quando a descrição do objeto for relevante para definir a 

contratação direta, deverão restar registradas as características restritivas da licitação, pois 

necessárias e indispensáveis ao atendimento do interesse público. 

No mais, a inviabilidade de competição presente nos casos de inexigibilidade de 

licitação e, em alguns casos, a singularidade do objeto pretendido não é razão para 

desconsideração dos preceitos estabelecidos nos arts. 25, § 2º, e 26, III, Lei nº 8.666/93. 

Dispõem esses normativos, de forma categórica, que a Administração contratante deve 

estabelecer os valores dos preços, que não podem ser superfaturados. Mais do que isso, 

impõem esses normativos que será necessário justificar os preços contratados, não havendo 

qualquer exceção para os casos de singularidade do objeto ou inviabilidade de competição. 

Na justificativa foi trazido que o preço esta compatível com os valores praticados 

por Profissionais na região, o que permite afirmar que o valor a ser praticado demonstra a 

razoabilidade do valor decorrente da contratação decorrente da inexigibilidade de licitação.  

Quanto à demonstração de inviabilidade de competição, há documentos que 

comprovam a notória especialização, uma vez ser o contratado detentor de elevada 

experiência na sua área de atuação, comprovando-a através de atestados e certidões de 

anteriores contratantes. 

 No rol previsto entre os artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, há também outros 

documentos, a exemplo da Cédula de Identidade (art. 28, I) e do CPF (art. 29, I).  Tendo sido 

                                                           
3
 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, in Contratação Direta sem Licitação. 10 ed., Belo Horizonte: Fórum, 

2016, p. 286. 
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atendido, com outros documentos relativos ao contratado, que devem integra-lo, dentre 

outros: 

a) Cédula de identidade; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

f) Prova de Regularidade com a Seguridade Social (autônomos inscritos INSS); 

g) Certidão negativa de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física; 

 

 Nos autos consta a minuta de contrato/instrumento equivalente, para análise desta 

Procuradoria nos termos do art. 38, parágrafo único.  Imprescindível a sua juntada, com vistas 

à regularização do feito. 

3. CONCLUSÃO 
 

Considerando a fundamentação acima, conclui-se pela possibilidade de 

realização do procedimento licitatório, nos termos do presente opinativo. 

Registramos, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões 

jurídicas observadas na instrução processual, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 

nº 8.666/93. 

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as 

providências cabíveis. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Santarém, 11de janeiro de 2019. 

 

JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO 

COORDENADOR GERAL JURIDICO-LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Santarém 

OAB/PA nº 8387 
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