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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Parecer nº 050/2021-CJL/CMS 

Consulente: Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Câmara Municipal de San-

tarém 

Assunto: Inexigibilidade nº 003/2021 (Processo Administrativo nº 030/2021) 

1. RELATÓRIO 

Trata-se o presente de expediente encaminhado a esta Coordenadoria para 

análise do Processo Administrativo nº 030/2021, referente à Inexigibilidade nº 

003/2021, versando o referido procedimento acerca de “Contratação de Assinatura da 

Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público”. 

Os autos vieram instruídos e devidamente numerados de fls. de 01 a 48, 

com os seguintes documentos, no que importa à presente análise: 

a) Documento de formalização de demanda e Memorando nº 

086/2021CJL/CMS: encaminhada pela Coordenadoria Jurídico-Le-

gislativa, solicitando a contratação da Coleção Digital Fórum Jacoby 

de Direito Público para subsidiar o acervo bibliográfico do setor (fls. 

01/02); 

b) Despacho da Direção Geral à Presidência, informando acerca da de-

manda para ciência da autoridade (fls. 03); 

c) Despacho da Direção Geral ao Setor de Licitações, para instauração 

do procedimento cabível (fls. 04); 

d) Declaração de adequação orçamentária e financeira, Termo de Re-

serva orçamentária e dotação (fls. 021/023); 

e) Termo de Referência (fls. 024/028). 

f) Justificativa da autoridade competente contendo razões da escolha 

do fornecedor (fls. 031/032); 

g) Justificativa do preço (fls. 039/040); 

h) Portaria de designação do fiscal de contrato e termos de ciência e 

concordância do fiscal e suplente (fls. 029/030); 

i) Documentos relativos à proposta de serviço da pessoa jurídica Edi-

tora Fórum LTDA: 

b.1) Proposta de serviço (fls. 005/009); 

b.2) Atestado de Exclusividade (fls. 016); 
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b.3) Cópia de notas fiscais do mesmo objeto contratado com ou-

tros entes públicos (fls. 017/020); 

b.4) Certidão negativa de débitos estaduais, municipais, traba-

lhistas, federais/dívida ativa da União, regularidade do 

FGTS (fls. 010/015); 

j) Termo de autuação (fls. 042); 

k) Minuta do contrato (fls. 045/048); 

É o breve relatório. 

Em análise da documentação encaminhada, cumpre elaborar as seguintes 

considerações.  

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

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 em que a Lei de Licitações estabeleceu hipóteses le-

gais em rol exemplificativo. Veja-se o art. 25 da Lei nº 8.666/93: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de com-

petição, 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 forne-

cido pelo órgão de registro do comércio do local em que se reali-

zaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 

ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalen-

tes; 

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, dire-

tamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 

pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

De acordo com a proposta apresentada pela empresa, a Editora Fórum é 

especializada em periódicos e livros jurídicos, tendo sido ofertada a aquisição da Pla-

taforma Fórum de Conhecimento Jurídico. 
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Em casos de periódicos técnicos, ou seja, aqueles que trazem como conte-

údo informações ou dados sobre determinado campo do conhecimento humano, quali-

ficado por certa sistematização e aplicabilidade prática, bem como para o caso de livros 

digitais, a assinatura poderá decorrer de inexigibilidade de licitação. Não há dúvida de 

que no mercado, em regra, existem diversas publicações técnicas, no entanto, é fato 

que cada uma delas tem características próprias que as diferenciam uma das outras, 

como, por exemplo, o seu corpo de colaboradores e articulistas. 

Assim, ficaria inviável uma licitação para escolha de quais periódicos de-

veriam ser assinados, uma vez que a definição dos parâmetros de conteúdo seria invi-

ável, pois não se poderia exigir que o periódico a ser escolhido adotasse essa ou aquela 

linha editorial. 

Em que pese a colocação acima, ainda que a licitação para a escolha entre 

obras de diferentes conteúdos não seja aconselhável, o mesmo não poderá ser dito 

quando o certame se restringir apenas a competidores que comercializam o mesmo 

periódico pretendido. Nesse caso, a possibilidade de competição existe, pois, ainda que 

a publicação desejada seja única, aqueles que a comercializam não o são. 

Marçal Justen Filho enumera diversos requisitos para a contratação direta 

mediante inexigibilidade de licitação: a) ausência de alternativas: há uma única solução 

para a Administração e um único particular capaz de prestá-la; b) ausência de mercado 

concorrencial; c) ausência de objetividade na seleção do objeto: existem diferentes al-

ternativas, mas a natureza personalíssima da atuação do particular impede julgamento 

objetivo; d) ausência de definição objetiva da prestação a ser executada. 

Desta feita, é necessário esclarecer que a situação de inexigibilidade de li-

citação pretendida nos autos depende da verificação de dupla exclusividade: A pri-

meira, de mais fácil entendimento e demonstração, diz respeito ao periódico em si, ou 

seja, a unicidade da publicação desejada pela Administração Pública. A segunda, de 

comprovação mais problemática, diz respeito àquele que irá distribuir/fornecer o pe-

riódico, uma vez que é bastante comum que a distribuição de periódicos e livros seja 

feita por outros que não aqueles que os editam, publicam ou produzem. 

Nesse sentido, é válido trazer o entendimento defendido por JESSÉ TORRES 

PEREIRA JÚNIOR1: 

A exclusividade não se limita à pessoa do fornecedor ou executante. Para 

bem configurar-se a hipótese do art. 25, I, o próprio objeto deverá ser aquele 

que, com exclusão de qualquer outro, seja capaz de atender às necessidades 

da Administração. Havendo mais de um objeto a tanto apto, não se caracte-

riza a exclusividade de dupla face definida no inciso, impondo-se a licitação. 

                                              
1 JUNIOR. Jessé Torres Pereira. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. 

6.ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 305 
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De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1, ipsis litteris: 

Quando somente a editora produz o periódico e somente essa o comercializa, 

tem-se configurada a inviabilidade fática e jurídica absoluta de competição, 

ensejando o enquadramento no caput do art. 25 da Lei n° 8.666/93. Nesses 

casos a prova da inviabilidade de competição é mais simples: é suficiente 

a declaração do editor informando que seu produto tem os direitos au-

torais registrados e que não tem nenhum representante ou fornecedor 

realizando diretamente a comercialização. Essa declaração, revestida da 

solenidade legal de autenticação é quanto basta para a comprovação da es-

colha do fornecedor, exigida por lei. 

Quando o editor possui representantes a licitação será a regra; se possuir 

um só representante na localidade, será inexigível a licitação, mas nesse 

caso o enquadramento legal já não será no caput do art. 25, mas no seu 

inciso I. A situação é de fato diferente. Numa apurada lição de hermenêutica 

se na localidade houver apenas um representante comercial - fornecedor ex-

clusivo - deve prevalecer o princípio da especialização da norma implicando 

a contratação com fundamento no art. 25, inciso I da Lei n° 8.666/93. A 

inviabilidade de competição não é mais absoluta, mas circunstancial, decor-

rente da localização geográfica do futuro contratado, fato que pode ou não 

ser efêmero, temporário. A comprovação das contratações fundamentadas 

nesse inciso são, como não poderia deixar de ser, um pouco mais complexa, 

como visto a seguir. 

Insta observar, contudo, que sendo efetivamente o caso de inexigibilidade, 

se houver equívoco no enquadramento - art. 25, caput ou inciso I, o fato deve 

ser corrigido pelos órgãos de controle mediante mera recomendação, não se 

tipificando o crime do art. 89 da Lei n° 8.666/93. A conduta equivocada não 

caracteriza crime. 

Fixado o limite espacial, cumprirá ao administrador público verificar se no 

locus delimitado se há ou não possibilidade de haver competidores habilita-

dos. Entre os fatos que limitam o número de possíveis concorrentes, a exis-

tência de acordos comerciais é um deles. E possível que existam diversos 

fornecedores de um certo produto, no entanto, cada um deles somente po-

dendo atuar em uma área delimitada (sem interpenetrações), de forma que a 

depender da modalidade de licitação que abstratamente se enquadre o valor 

do objeto, poderá ou não ser necessário realizar o certame licitatório. 

Por tais razões, esta Coordenadoria entende ser caso de ser possível a ine-

xigibilidade de licitação, devendo ser obedecido o art. 26, da Lei nº 8666/93, no que se 

refere à obrigação da Administração de se ater às formalidades do parágrafo único do 

dispositivo de lei citado, notadamente quanto à razão da escolha do executante e à 

justificativa do preço. 

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 

                                              
1 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Assinaturas de Periódicos: Procedimentos e Jurisprudência. Informativo 

de Licitações e Contratos. 1LC n. 134/abril/2005, p. 299. 
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art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no fi-

nal do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, 

dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publi-

cação 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, calamitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública 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. 

Quanto à razão de escolha do fornecedor, juntou-se aos autos do procedi-

mento a justificativa pertinente (vide fls. 031/032). 

A exclusividade do fornecedor resta comprovada por meio da declaração 

fornecida pela Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais – ACMINAS (fls. 

016). 

No mais, quanto à justificativa de preço, – não sem antes ressaltar que a 

emissão deste pronunciamento jurídico se restringe aos aspectos jurídico-formais – 

veja-se que ela foi realizada mediante a comparação da proposta apresentada com os 

preços de mercado praticados pela futura Contratada em outros contratos cujo objeto 

seja semelhante ao que se pretende contratar. 

Por fim, uma vez instruído o procedimento com os elementos indicados no 

parágrafo único do art. 26, e havendo manifestação favorável à contratação direta pelo 

órgão ou pela unidade responsável, devemos lembrar que o caput do art. 26 exige que 

os autos sejam submetidos à autoridade hierarquicamente superior no prazo máximo 

de 3 (três) dias, devendo esta se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias a contar do 

recebimento do processo. Havendo a ratificação da manifestação pelo afastamento da 

licitação, o processo deve seguir para a publicação na imprensa oficial dentro do refe-

rido prazo de 5 dias, como condição de eficácia dos atos. 

No que se refere à minuta de contrato (fls. 045/048), em atendimento ao 

contido no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, modo geral, encontram-se aten-

didas as disposições legais incidentes na espécie. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº 

8.666/1993, estão presentes os requisitos para a contratação da Editora Revista dos 
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Fórum, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, I da Lei n° 

8.666/1993, podendo prosseguir o rito licitatório, com seus atos posteriores. 

Recomendamos seja observado o caput do art. 26 da Lei Federal nº 

8.666/93, que exige que os autos sejam submetidos à autoridade hierarquicamente su-

perior no prazo máximo de 3 (três) dias, devendo esta se pronunciar no prazo de 5 

(cinco) dias a contar do recebimento do processo. Havendo a ratificação da manifesta-

ção pelo afastamento da licitação, o processo deve seguir para a publicação na im-

prensa oficial dentro do referido prazo de 5 dias, como condição de eficácia dos atos. 

É o parecer, ora submetido à apreciação. 

 

Santarém, 27 de setembro de 2021 

 

 

ALEXANDRE MARTINS MARIALVA 
Procurador Jurídico 

Câmara Municipal de Santarém 

Mat. 120549-8 
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