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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM
DIREITO PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MLINICIPAL
DE SANTAREM-PA

I. JUSTIFICATTVA

s

PROPOSTO: LIMA, BRITO.
31.417 .848t0001-44.

O Presidente da Crâmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuiçôes,

encamiúou para esta comissão de Licitação e contratos a solicitação para instauração de

procedimento licitatório visando contratação de assessoria e consultoria jurídica em direito

público para atender as necessidades da câmara municipal de Santarém-pa.

A contratação visa garantir mais segurança e viabilizar procedimentos e

sucessos nas ações da administração pública, deste modo tem-se a necessidade de

assessoramento técnico de profissionais especializados no escorreito atendimento do principio

da legalidade e dos demais princípios norteadores do direito público.

Destaca-se, contudo, a natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria

jurídica e a relação de confiança entre contratante e contratado que legitimam a dispensa de

licitação paÍa a contratação de profissionais dessa aérea. E, tendo em vista, que o

administrador pode, desde que movido pelo interesse público, fazer uso da discricionariedade

que lhe foi conferida pela Lei 8.666193 para escolher o melhor profissional.

Neste sentido a singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste

em seus coúecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo,

desta forma, inviável escolher o melhor profissional, para prestar serviço de naÍuÍez,a

intelectual, por meio de licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos

(como o menor preço), desta forma, estando à contratação plenamente enquadrada nos

ditames da Lei 8.666/93 em seus artigos 25 clc art. 13, III do mesmo diploma.
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2. BASELEGAT

Esta Administração, visando garantir os princípios que regem a Administração

Pública emanados da nossa Carta Magna, decidiu buscar recursos humanos capaz de suprir as

necessidades existentes nesta comuna. Neste sentido optou pela contÍatação de técnicos da

região, entendendo ser mais viável economicamente, sem, contudo, prejudicar a qualidade do

trabalho.

Pelos motivos expostos e para referendar as razões da contratação direta, vale

ressaltar os ensinamentos doutrinririos sobre a contratação de profissionais técnicos com

notória especialização, onde o eminente mestre Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato

Administrativo - 15" edição - Ed. Revistas dos Tribunais, quando diz:

,:""#;':;o:::::,*,,",':;:'::';:::,,;::";:i";:!ff :^:;
da habilitação técnica e profissional - exigida para os
serviços profissionais em geral - aprofundou-se nos
estudos, no exercício da profissão na pesquisa científtca,
ou através de cursos de pós-graduação ou de estágios de
aperfeiçoamento. Bem por isso Celso Antônio considera'
os singulares, posto que marcados por caracturtsticas
individualizadoras, que os distinguem, dos oferecidos por
outros profissionais do mesmo ramo.

"A contratação direta desses serviços com profrssionais
ou empresas de notória especialização, tal como a
conceitua agora o caput do art,25 que declara inexigir
licitação quando houver inviabilidade de competição."

E coube ao legislador ordinário, dentro de uma razoabilidade, estipular quais

seriam os casos dispensados da competição licitatória. E a dispensa, não figura, como uma

lorma de se burlar o sadio e necessario processo de licitação, configurado como essencial para

a moralização das contratações firmadas pelos entes de direito público com os particulares.

Essa previsão é plenamente justificável quando a hipótese se encaixar nos

Cânones legais enunciados nos distintoS casos em que o contrato a ser travado pode ser

concretizado independentemente de licitação. Estão contemplados nos artigos 17, I e ll (caso

específico das alienações).

"Independentemente da sistematização legal, que é muito
imperfeita, poder-se'ia dizer que em alguns deles a

Administração tem a faculdade de dispensar a licitação;
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em outros estó obrigada a fazêlo; em doda hipótese está
proibida de licitar (motivo de segurança nacional) e que,
de par com todos estes existem as situoções de licitação
inviáve!, ou seja, em que não comparecem os
pressupostos Iógicos ou ftiticos em vista dos quais caberia
eÍetuá-la, Note-se que o art, 77, I e lI fala em licitação
''dispensada", ao passo que o arL 24refere casos de
licitação "dispensável" - o que sugere, respectivamente.
nos primeiros, um assunto já resoluto pela lei e, nos
segundos, uma faculdade do legislador - enquanto o art.
25 arrola hipótese de "inexigibilidade" da licitação,
aludindo a situação em que esta é inviável. Ademais, a
hipótese apontada como de licitação" dispensável",
prevista no arL 35, IX, como dito, é, na verdade um caso
de licitação proibida, embora a lei n, 8,666 (ao contrário
do diploma anterior) não a tenha categorizodo de tal
modo,"

Após a consagrada visão do eminente mestre Celso Antônio Bandeira de

Mello, se constata que o aÍigo 25 da Lei 8.666193 não é exigível a licitação quando houver

inviabilidade de competição, sendo que o seu inc. II estipula:

'::-:tr'i;"T::::'1:":";:*;:::":::;"X;;;;;::,*::;
profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e

divulgação,"

A lei 8.666, conforme já narrado, contempla a inexigibitidade de competição

quando houver inviabilidade da mesma, dada a natureza singular, com profissionais ou

empresas de notória especialização (inc. II, art. 25). Assim, existe permissão legal quando a

contrata recair em profissional de notória especialização, vejamos:

"o profissional ou empresa cuio conceito no campo de sua

especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros serviços
relacionados com suas atividades, permita inferir que seu

';;?:::",:,í:;:;;;I:;;i;';1::",::#;::omaisadequado
Neste sentido convém destacar o consagrado celso Antônio Bandeira de Mello

que conceitua de forma clara o que venham a ser serviços singulares:
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por um artista, é singular pela natureza íntima do
trobalho a ser realizado, De modo geral, sdo singulares
todas as produções intelectuais ou artísticas, realizadas
isoladas ou conjuntamente, por equipe, sempre que o
trobalho a ser produzido pelo cunho pessoal (ou coletivo)
expressado em características técnicas, cientíÍicas e ou
ortística,(...) neste enquadromento cabem os mais
variados settiços: uma monograÍia escrita por jurista (...)
todos estes serviços se singulorizam por um estilo, por
uma criatividade, engenhosidade, hahilidade destacada
ou por uma orientação pessoal signiJicativa - e cuja
significância seja relevante para tranquilidade
administrativa quanto ao bom atendimento do interesse
público a ser curado. Note-se que a singularidade referida
não significa que outras pessoas ou entidades não
possam realizar o mesmo serviço. Isto é, são singulares,
embora não sejam necessariamente únicas em sentido
absoluto (...). Em suma: um serviço deve ser havido como
singulor quando nele tem de interÍerir, como requisito de
satisfatório atendimento da necessidade administrativa,
um componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo,
o traço, a engenhosidade, a especial habilidade' a

contribuição intelectual, artística ou a argúcia de quem o
executa, E o que ocorre quando os conhecimentos
científicos, técnicos, drtísticos ou econômicos a serem
moneiados (conforme o caso) dependem, pelo menos, de

uma articulação ou organização impregnada pela
específica individualidade e habilitação pessool do suieito
(pessoa física ou iurídica, indivíduo ou grupo de

indivíduos) que o realize, O serviço, então, obsorve e

traduz a expressão subjetiva e, pois, a singularidade de

quem o fez, no sentido de que - embora outros, talvez oté
muitos, pudessem também fazê'lo - cada qual o faria à

sua moda, de acordo com os próprios critérios'
sensibilidade, iuízos, interpretações e conclusões, parciais
ou finais."

Diante da exposição doutrinrfuia acima, tem-se que o advogado se encaixa

perÍeitamente nas palavras do sábio doutrinador. eis oue a criocão intelectual que

regeaadvocaciaésinoular,porserÍrutodacriaçãodecadanroÍissional,Nàoé

aferivel a intelectualidade e o poder de criação dos profissionais liberais da advocacia. por ser

variável de um para o outro.

Digamos, portanto, que como wabtltzar comDet'cão p 'Y
melhor prestação de seruicos advocatícios para o ente tomador do serviço se o 
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mesmo depende de implementacão Íutura? Ou seja, ..a necessidade de

confiança é, pois, um dos elementos relevantes para o reconhecimento do serviço como

singular, ou, quando menos para auxiliar tal reconhecimento,'.

Acrescido a esse ingrediente - confiança, se agrega a competência
individual do executor do servico que. de acordo com a sua capacitação profissional,

dará bom atendimento a tarefa confiada, atendendo à carência administrativa.

Assim sendo, para satisfazer a conveniência administrativa necessiiria se faz

que o advogado tenha uma mínima qualific ação, capaz de prima facie demonstrar a sua

capacidade de articulação jurídica que será colocada ao dispor do tomador do serviço.

A lei considera inexigivel a licitação para aquisição de prestação de serviço que

só possam ser executados, fomecidos por produtor ou vendedor exclusivo, porque seria inútil

licitar o que não é possível de competição de preço ou de qualidade, tudo como preceitua o

inciso II do artigo 25 da Lei n" 8.666193. Com isso, o Processo de Inexigibilidade propiciará

ao Município melhor avaliação de custo X beneÍicio, obtendo-se a vantagem econômica,

perquirida pela Administração Pública

3. DAESCOLHADOPROFISSIONAL

A indicação da contratação da empresa de consultoria Jurídica LIMA, BRITO,

FERREIRA &. PIAZZA ADVOGAOS ASSOCIADOS, endereço Avenida Mendonça

Furtado, Estado do Pará, inscrita no CNPJ,MF sob o no.31.417.848/0001-44, em face das

informações obtidas e dos documentos apresentados que comprovam especializaçào

acadêmica no ramo da ADVOCATÍCIA PUBLICA. Além disso, um de seus sócios já prestou

serviços nesta Câmara com desempeúo e eficiência irretocável, bem como em alguns

munícipios vizinhos, tais como Prefeitura de Santarém,/PA, Belterra,{PA, Alenquer/PA, Mojuí

dos campos, o qual foi recomendado em ra7Ão do coúecimento e da responsabilidade no

cumprimento de suas obrigações profissionais. \§
Importante destacar que a contratação de profissional de apurado conhecimento

jurídico e técnico depende também de outro critério, o grau de confiabilidade que transmite

com o histórico de seu trabalho, de modo a tranquilizar a Administração quanto a dispor d. , \V
\ \§.
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serviços de qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os

relevantes interesses.

O proposto, Sr. JOSE MARIA FERREIRA LIMA, advogado possuindo vasta

experiência na aérea pública com mais de 20 anos de atuação, com experiências comprovadas

e resultado exitoso nas áreas de Direito Administrativo e Publico fora sua atuação particular.

Ingressou no serviço público em abril de 1999 na Íünção de Procurad.or

Jurídico do Município de Santarém, onde no mesmo ano em agosto foi nomeado como

Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Santarém, acumulando as

funções. Onde no ano de 2000 passou a exercer definitivamente o cargo de Diretor Presidente

do Instituto de Previdência do Município de Santarém que ocupou até 2001.

Foi Assessor Especial do Gabinete do Prefeito no ano de 2003, passando no

ano de 2004 a exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração.

Em janeiro 2005 passou a ser Coordenador Juridico da Câmara Municipal de

Santarém, função que ocupou até janeiro de 2007.

Em 2013 já pela Prefeitura de Santarém passou a ocupar o cargo de Procurador

Fiscal do Município, função que ocupou até dezembro de 2016.

Além da experiência alhures, o mesmo participou de inúmeras qualificações e

treinamentos que só elevaram o seu conhecimento e desempenho profissional.

Conforme indicado ao norte, trata-se de profissional com desempenho de suas

atividades profissionais, em especial, na área do Direito Público com mais de 20 (vinte) anos,

fatos que estão devidamente comprovados, através de documentos que compõe o seu

curriculum vitae.

Pelas razões expostas, diante da singularidade dos serviços que serão prestados e

da comprovação da notória especialização, recomendamos a contratação do referido

escritório, para prestação de serviços de Consultoria Jurídica em Administração

pública./Direito administrativo, constitucional e Tributrírio através de processo de

inexigibilidade de licitação, nos termos do inciso II do art. 25 e inciso III do art' 13, da Lei

Federal n.. s.6661g3, devendo o processo ser submetido à douta Procuradoria Juridica desse

município para análise e emissão de Parecer.
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VANESSA
Presi

S ALMEIDA
CPL.

Santarém, 20 de janeiro de 2021 .

árt o. tlt,\,-o.'.ü\otrr.c Á..Enlus
SQNIA MAzuA zuBEIRO DA SILVA

Membro da CPL
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BENTAIÍâN AUÓ(ÀTO ALVES DE-SOUZA

Suplente/Substituto da CPL.
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