
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ N°. 83.286.011/0001-84 

ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR 
 

 

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará, CEP: 68637-000 

assejur@ipixunadopara.pa.gov.br  
 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação 

Parecer Jurídico 

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ. 

 

EMENTA: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ. 

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE 

NATUREZA SINGULAR. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. PREÇO 

ADEQUADO AO VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 25, II, ART. 13, III E V, E ART. 26, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93. 

 

1. DO RELATÓRIO 

O cerne em questão, trata de solicitação de parecer a respeito do Processo Licitatório por Inexigibilidade 

de Licitação nº 6/2021-00015, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, do município de Ipixuna do Pará, 

o qual tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de assessoria e consultoria 

jurídica para atender as necessidades da secretaria municipal de educação do município de Ipixuna do Pará. 

Os autos foram encaminhados, para manifestação desta Assessoria Jurídica, a cerca da legalidade e 

regularidade. 

O referido processo está instruído com: 

a) Memorando de solicitação da contratação; 

b) Justificativa da contratação e autorização para abertura do procedimento licitatório; 

c) Proposta de Prestação de Serviços; 
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d) Contrato Social Consolidado do escritório de advocacia ALVES E LOBÃO SOCIEDADE DE 

ADVOCACIA, CNPJ: 41.938.022/0001/84, documentos pessoais do Sócio-Administrador; 

Diploma de Graduação em Direito, Registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Atestados de 

Capacidade Técnica; Declarações pertinentes; Certificado de Especialização em Direito Público 

– PUC Minas, Certificado de Curso Sobre Aprovação de Loteamento – Escola Brasileira de 

Administração Pública; 

e) Declaração de Adequação Orçamentaria e Financeira; 

f) Autorização da Autoridade Competente; 

g) Autuação; 

h) Minuta do Contrato Administrativo; 

i) e documentos de qualificação técnica, financeira e jurídica da empresa a ser contratada. 

É o breve relatório. 

2. DO PARECER 

A análise que nos foi submetida refere-se à possibilidade de contratação direta dos serviços apresentados 

no objeto, por meio de Inexigibilidade de Licitação, com amparo no inciso II, do art. 25, c/c os inciso III e V, 

do art. 13, ambos da Lei Federal nº-8.666/93. 

 

Como é cediço, atualmente não restam dúvidas quanto ao entendimento de que os serviços profissionais 

realizados por advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, conforme redação do art. 3º-A, da Lei 

Federal nº-8.906/94, incluído pela Lei Federal nº-14.039/2020: 

 

Art. 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua 

natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória 

especialização, nos termos da lei.     (Incluído pela Lei nº 14.039, 

de 2020) 
 

No que tange a notória especialização, o parágrafo único do artigo citado alhures, determina que esta seja 

comprovada por conceito no campo da especialidade do prestador de serviço, decorrente de desempenho 

anterior, experiências, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com 

suas atividades; o que resta claro ao cotejarmos o referido parágrafo único com a documentação juntada aos 

autos pela empresa, senão vejamos a previsão legal: 

 

Art. 3º-A (...) 
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Parágrafo único. Considera-se notória especialização o 

profissional ou a sociedade de advogados 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.     (Incluído pela Lei nº 14.039, de 2020). 
 

Destarte, no caso em tela, a inviabilidade de competição licitatória revela a Inexigibilidade de Licitação, 

conforme dispõe o caput art. 25 c/c seu inciso II c/c os incisos II e V, do art. 13, todos da Lei Federal nº-

8.666/93: 

 

Lei Federal nº-8.666/93 

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

competição, em especial: 

(...) 

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; 

(...) 

 

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

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

(...) 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;  

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

(...) 
 

Diante do caso em tela, na situação específica dos serviços advocatícios, a profissão exige que o 

profissional execute o seu trabalho de acordo com sua experiência, suas convicções, juízos, sensibilidades, 

interpretações, conclusões, formação intelectual. 

 
Sendo assim, tal inexigibilidade é amparada quando auferido a decorrência do trabalho singular 

desempenhado na região pelo contratado, onde a experiência e criação intelectual do mesmo, retira do 
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administrador público a necessidade de promover o certame licitatório para que através do menor preço 

escolha qual fosse supostamente a melhor opção para o serviço público a ser contratado. 

 
Do magistério de HELY LOPES MEIRELLES, eis seu entendimento acerca do assunto:  

“A exceção da contratação direta com os profissionais de notória 

especialização não afronta a moralidade administrativa, nem desfigura 

a regra da licitação para os demais serviços. Antes a confirma. E atende 

não só à necessidade, em certos casos, da obtenção de trabalhos 

altamente exatos e confiáveis, que só determinados especialistas estão 

em condições de realizar, como também habilita a Administração a 

obtê-los imediatamente, sem as delongas naturais da licitação, e sem 

afastar aqueles que, exatamente pelo seu renome, não se sujeitariam ao 

procedimento competitivo entre colegas”. (Contratação de serviços 

técnicos com profissional ou firma de notória especialização, in 

Revista de Direito Público nº 32, págs. 32/35). (grifei). 
 

Ademais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 45, o Supremo Tribunal Federal 

firmou entendimento quanto à possibilidade de contratação direta de serviços advocatícios pela Administração 

Pública mediante inexigibilidade de licitação. Vejamos: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. 

ARTS. 13, V, E 25, II, DA LEI Nº 8.666/1993. CONTRATAÇÃO 

DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. 

[...] 

3. Necessidade de conferir segurança jurídica à interpretação e 

aplicação dos dispositivos legais objeto da presente ação, mediante o 

estabelecimento de critérios e parâmetros dentro dos quais a 

contratação direta de serviços advocatícios pela Administração 

Pública, por inexigibilidade de licitação, estará em consonância com os 

princípios constitucionais da matéria, especialmente a moralidade, a 

impessoalidade e a eficiência. Precedentes: Inquérito 3.074, j. em 

26.08.2014; MS 31.718, j. em 16.05.2018 

4. Necessidade de procedimento administrativo formal (art. 26 da Lei 

nº 8.666/1993). Como todos os contratos celebrados mediante 

inexigibilidade de licitação, também a contratação direta de serviços 

advocatícios sob esse fundamento deve observar, no que couber, as 

exigências formais e de publicidade contidas na legislação de regência, 

especialmente o dever de motivação expressa, a fim de permitir a 
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verificação de eventuais irregularidades pelos órgãos de controle e pela 

própria sociedade. 

5. Notória especialização do profissional a ser contratado (art. 13, 

V, da Lei nº 8.666/1993). A escolha deve recair sobre profissional 

dotado de especialização incontroversa, com qualificação diferenciada, 

aferida por elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado (e.g . 

formação acadêmica e profissional do contratado e de sua equipe, 

autoria de publicações pertinentes ao objeto da contratação, 

experiência bem-sucedida em atuações pretéritas semelhantes). 

6. Natureza singular do serviço (art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993). O 

Objeto do contrato deve dizer respeito a serviço que escape à rotina do 

órgão ou entidade contratante e da própria estrutura de advocacia 

pública que o atende. Inviabilidade de contratar-se profissional de 

notória especialização para serviço trivial ou rotineiro, exigindo-se que 

a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar 

expertise. Existência de característica própria do serviço que justifique 

a contratação de um profissional específico, dotado de determinadas 

qualidades, em detrimento de outros potenciais candidatos. Precedente: 

AP 348, Rel. Min. Eros Grau, j. em 15.12.2006. 

7. Inadequação da prestação do serviço pelo quadro próprio do 

Poder Público. A disciplina constitucional da advocacia pública (arts. 

131 e 132, da CF) impõe que, em regra, a assessoria jurídica das 

entidades federativas, tanto na vertente consultiva como na defesa em 

juízo, caiba aos advogados públicos. Excepcionalmente, caberá a 

contratação de advogados privados, desde que plenamente configurada 

a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja 

exercida pelos membros da advocacia pública. 

8. Contratação pelo preço de mercado. Mesmo que a contratação 

direta envolva atuações de maior complexidade e responsabilidade, é 

necessário que a Administração Pública demonstre que os honorários 

ajustados encontram-se dentro de uma faixa de razoabilidade, segundo 

os padrões do mercado, observadas as características próprias do 

serviço singular e o grau de especialização profissional. Essa 

justificativa do preço deve ser lastreada em elementos que confiram 

objetividade à análise (e.g. comparação da proposta apresentada pelo 

profissional que se pretende contratar com os preços praticados em 

outros contratos cujo objeto seja análogo). 
 

Forçoso observar que o valor do contrato se amolda aos preços praticados no mercado, para prestação 

de serviços técnicos jurídicos especializados, bem como se amolda à realidade do Município de Ipixuna do 

Pará/PA. 
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Por fim, conforme disposições do artigo 25, inciso II, c/c o artigo 13, incisos III, V, da Lei de Licitações, 

Lei 8.666/93, e a jurisprudência e doutrina pátria, colacionada acima, apresenta permissivo legal o qual 

fundamenta a contratação do escritório de advocacia ALVES E LOBÃO SOCIEDADE DE ADVOCACIA, 

CNPJ: 41.938.022/0001/84, por inexigibilidade de licitação, visto que preenchidos os requisitos de 

singularidade do objeto, notória especialização da empresa a ser contratada, bem como carência e insuficiência 

dos serviços jurídicos ora existentes para atender a secretaria municipal de educação do Município de Ipixuna 

do Pará e se mostrando o preço compatível com o praticado no mercado. 

 

É o parecer. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, por estarem presentes os pressupostos autorizativos para a pretendida contratação 

direta, por meio de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no inciso II do art. 25 c/c, incisos III e V, 

do art. 13, todos da Lei Federal nº 8.666/93, OPINO FAVORAVELMENTE pela contratação sub examine. 

 

É o parecer. 

S.M.J. 

 

 

Ipixuna do Pará, 01 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Dr. JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS 

Procurador Geral  

OAB/PA 22.167 

Decreto nº 028/2021  
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