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PARECER JURÍDICO 

 

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação 

Objeto: Processo Licitatório: Inexigibilidade de Licitação: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE 
CONVÊNIOS E QUALQUER INSTRUMENTO DE PARCERIA NAS PLATAFORMAS MAIS 
BRASIL (SICONV), FNS (INDICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES), SISMOB 
(OBRAS) E SIMEC (OBRAS) 

 
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO VIA PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA 
GESTÃO DE CONVÊNIOS E QUALQUER INSTRUMENTO DE 
PARCERIA NAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL (SICONV), 
FNS (INDICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES), 
SISMOB (OBRAS) E SIMEC (OBRAS). PREVISÃO NA LEI 
REGENTE. ART. 25, II E 13, III, DA LEI 8.666/93. SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. LEGALIDADE. 
 

1. RELATÓRIO 

O cerne sub examine trata de pedido de parecer jurídico 
realizado pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipixuna do Pará 
à esta Assessoria Jurídica, para análise e parecer do procedimento licitatório via 
inexigibilidade de licitação para a contratação de empresa especializada em serviços 
de consultoria na gestão de convênios e qualquer instrumento de parceria nas 
plataformas mais brasil (SICONV), FNS (indicação de emendas parlamentares), 
SISMOB (obras) e SIMEC (obras) visando atender as necessidades do município de 
Ipixuna do Pará. 

São serviços técnicos especializados em consultoria na gestão 
de convênios, com o, com fundamento no art. 25, II da Lei Federal 8.666/93. 

É o breve relatório ao qual esta Assessoria para a se 
manifestar. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

De proêmio, insta salientar que o procedimento licitatório 
decorre da exigência de realizá-lo para a contratação de obras e serviços pela 
Administração Pública, por força do que dispõe o art. 37, XXI, da Constituição 
Federal, regulamentada, sob esse enfoque, pela lei federal nº 8.666, de 1993.  

Com o advento da Lei 8.666/1993, acabou por regulamentar 
todo o processo licitatório, bem como, a contratação com a administração pública, 
contendo nela, viabilidade para contratação direta via inexigibilidade do processo 
licitatório. 

Contém expressa inexigibilidade da licitação, quando se 
tratar de serviços técnicos, de notória especialização do contratado e da 
singularidade do objeto da contratação, como estabelece o art. 25, II, e § 1º da lei ao 
norte aludida. 

Vejamos a redação dada pelo artigo 25, inciso II da Lei ao 
norte aludida: 

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. 

Como bem preleciona o saudoso Marçal Justen Filho, em 
“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”: 

 “(...) a raiz da inexigibilidade da licitação reside na 
necessidade a ser atendida e não ao objeto ofertado. Ou seja, 
não é o objeto que é singular, mas o interesse público 
concreto. A singularidade do objeto contratado é reflexo da 
especialidade do interesse público”.  

É pacífico o entendimento da inexigibilidade de licitação 
decorrente de situações de emergência ou quando ela se torna inexigível em face da 
verificação dos requisitos legais. 

Na situação específica, a empresa a ser contada demonstrou 
através de dos documentos apresentados ter sua notória especialização, neste 
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sentido, o 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). (destacou-se). 

Nota-se que a modalidade escolhida se enquadra nas 
diretrizes contidas na lei, estando, portanto, o processo regular. O ilustre professor 
Hely Lopes Meireles, comentando as hipóteses elencadas no art. 25, da lei 8.666/93, 
comenta: 

Em todos esses casos de licitação é inexigível em razão da 
impossibilidade jurídica de se instaurar competição 
entre eventuais interessados, pois, não se pode pretender 
melhor proposta quando apenas um é proprietário do bem 
desejado pelo poder público, ou reconhecidamente capaz 
de atender ás exigências da administração no que 
concerne á realização do objeto do contrato. (in 
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. Malheiros 
Editores. São Paulo, 2013, pag.97). 

Em análise a documentação apresentada verifica-se que a 
Comissão Permanente de Licitação juntou termo de referência dos serviços, e 
minuta de contrato, que analisados por esta assessoria jurídica, não vislumbrou a 
necessidade de modificação. 

Fora realizada autorização para instauração do procedimento 
licitatório. Diante dos autos apresentado, manifesta-se esta assessoria jurídica pela 
legalidade do procedimento, sendo seu procedimento seguido de acordo com a Lei 
regente.  
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A CPL procedeu à correta e tempestiva remessa de todos os 
documentos indispensáveis à realização do certame. 

No que se refere à justificativa da contratação, a notória 
especialidade na área de atuação retrai do Ente Público a necessidade de um 
processo licitatório para que se escolha a melhor opção do serviço a ser contratado. 

Por tais razões, esta assessoria jurídica entende ser caso de se 
proceder à inexigibilidade de licitação, com obediência ao apregoado no art. 26, da 
lei 8666/93, vejamos: 

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.          (Redação dada pela Lei nº 
11.107, de 2005) 
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;             (Redação dada pela Lei nº 
13.500, de 2017) 
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. 

Ora, a CPL deverá observar as formalidades do parágrafo único 

do dispositivo de lei citado, devendo, ainda, ocorrer as comunicações necessárias para 

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo legal, como condição para a eficácia 

dos atos 

Quanto à minuta do contrato apresentado, entendo que está 
em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei de Licitações, eis que 
verificando seu conteúdo estão presentes todas as cláusulas necessárias a todo 
contrato administrativo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13500.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13500.htm#art3
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3. CONCLUSÃO 

Com base no exposto, manifesta-se esta Assessoria Jurídica 
pela legalidade/possibilidade da contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de consultoria na gestão de convênios e qualquer instrumento 
de parceria nas plataformas Mais Brasil, via inexigibilidade de licitação, estando o 
referido procedimento em consonância do que determina a legislação vigente. 

É o parecer. 

S.M.J. 

 

Ipixuna do Pará/PA, 03 de maio de 2021. 
 

 

 

 

 

Miguel Biz 
OAB/PA 15409B 
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