
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CNPJ N°. 83.286.0] 1 /0001 -84
ASSESSORIA JURiDICA -ASSEJUR

IPIXuNA- FIAFun

PARECER

A   COMISSAO   PERMANENTE   DE   LICITAGAO.

REnlA:   DIREITO      ADMINISTRATIVO.
INEXIGIBILIDADE          DE          LICITA€AO.
INTELIGENCIA   DO  ART.    25,    11   DA   LEI

8.666/93.      CONTRATACAO     DE     EMPRESA

ESPECIALIZADA      EM       EIIABORAGAO       DE

PROJETO    BASICO    PARA   CONSTRUGAO    DA

ORIIA   NO   MUNIcf PIO,     REGISTRADO    SOB

0   N°    6/2022-007.    POSSIBILIDADE.

REIAT6RIO

Trata-se    de    pedido    encaminhado    a    esta   Assessoria

Juridica   para    fins    de  manifestaGao   quanto   a   viabilidade   da
contrataGao  da  AMTECH  SOLUC6ES  E  GESTfro  EIRELI,   para  ELABORAcao

DE    pRo]ETo   BAslco   PARA   CoNSTRUGAo   DA   onLA   No   MUNlcf plo   DE

IPIXUNA  DO  PARa,   visando  atender  as  necessidades  da  Prefeitura

Municipal   de   Ipixuna   do   Pars,    atraves   de   contrataGao   direta

por    inexigibilidade    de    licitaGao,   fundamentada   no   art.    25,
inciso   11   c/c  art.13,   inciso   I   da  Lei   Federal   n°   8.666/93.

0   pedido    foi   encaminhado   atrav6s   da   Presidente   da
CPL   da   Prefeitura Municipal   Ipixuna  do   Pars.

Os      autos      vieram      instruidos      com      os      seguintes
documentos :
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a)        Oficio  em  que  solicita  a  contratagao  de  profissional
t6cnico   especializado   para   elaboraGao   do   projeto
basico    para    construGao    da    orla    do   Municipio    de
Ipixuna  de  Pars,   com  as  devidas   justificativas,.

b)       Memorial     T6cnico          Descritivo     e     Especifica€6es
T6cnicas .

c}        Despacho      informando      a      existencia      de      dotaGao
orGamentaria .

d)        DeclaraGao        de        AdequaGao            Orgamentaria            e
Financeira   do Ordenador,.

e)        Portaria  da  Comissao   Permanete  de  LicitaGao,.

0          Termo  de  Autua€ao  do  Processo  Licitat6rio  pela  CPL.

g)        Proposta          comercial
Especial i zados

h)        Documentos      relativos

regularidade      fiscal,
tecnica  e  qualificaGao

i)         Minuta  do  contrato.

de          servi€os          T6cnicos

a      habilitaGao      juridica,
trabalhista,      qualificaGao

econ6mica  e   financeira;b

Posteriormente,    os   autos   vieram   a   esta   Assessoria

Juridica    Municipal    por    forma    do    art.     38,     inciso    VI,     e
Paragrafo  Unico,   da   lei   8666/93.

E  o  breve  relat6rio.
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ANAI.ISE   JUR±DICA

0  presente  parecer  esta  adstrito  aos  aspectos  legais
envolvidos  no procedimento  trazido  a  exame,   ben  como  se  e  caso
de  inexigibilidade  de  licitaGao,   mas  esta  assessoria  juridica
nao   adentrara   em   aspectos   t6cnicos   e   econ6micos,   bern  como   ao
juizo      de      conveniencia      e      oportunidade      na      contrataGao
pretendida .

Pretende-se,     no    caso    em    aprec:o,     contratar    PESSOA
JUR±DICA ESPECIALIZADA  EM  ELABORAcio  DE  PROLJETO  PARA  CONSTRUcfo
DA   ORliA,    em   conformidade    com   o    cronograma    de    exigencias,
visando    atender   as    necessidades    da    Prefeitura   Municipal    de
Ipixuna  do   Pars.

Assim,     mediante    a    impossibilidade    de    submeter    a
competiGao  que  afasta  o  clever  geral  de  licitar,   insculpido  no
art.    37,    XXI   da   Carta   Politica   de   1988.    Justificando-se   a
contrataGao   frente   a   necessidade   de   assessoramento   t6cnico
especializado,   voltado  para  o  direito  administrativo,   dada  a
necessidade    de   acompanhamento    especializado    das    atividades
administ rativas .

Essa   impossibilidade   sempre   decorre  do   objeto,   seja
porque  tinico,   como  nos casos  de  produto  exclusivo,   seja  porque,
mesmo  nao  sendo  exclusivo,   se  mostra  inconciliavel  com  a  ideia
de  comparaGao  objetiva  de  propostas.

A   esp6cie   normativa   que,    atualmente,    disciplina   a
Licita€ao   6   a   Lei   Federal   n°   8.666   de   21   de   junho   de    1993.
Esta    veio    regulamentar    o    artigo    37,     XXI    da    Constituigao
Federal    de    1988,    haja    vista    a    referida    norma    nao    ser    de
eficacia  plena,   mas   sim  de   eficacia   limitada   que,   em  outros
dizeres,     significa    a     necessidade    de     lei     posterior    vir
regulamentar    seu    contetido    para    que    gere    efeitos    no   mundo
juridico.

3

Rna Crist6vao Colombo, SIN - Centro - Ipixuna do Pars -Pare, CEP: 68637-000
E-mail: assejur@ipixunadopara.pa.gov.br



111111111-

ESTADO DO PARA
PREFHITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CNPJ N°. 83.286.01 I /0001 -84
ASSESSORIA JURiDICA - ASSEJUR

IPIXuluA- FIAfun

No   que   paira   a   discussao,    cumpre    salientar   o   que
trata  o  artigo   37,   XXI   da  CF/88,   in  verbis:

"Art.    37.    A   administraGao   ptiblica   direta   e

indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  Uniao,   dos
Estados,   do  Distrito  Federal  e  dos  Municipios
obedecera     aos     principios      de      legalidade,
impessoalidade,     moralidade,      publicidade      e
eficiencia  e,   tamb6m,   ao  seguinte:

XXI   -  ressalvados  os  casos  especificados
na   legislaGao,   as   obras,    serviGos,    compras   e
aliena€6es        serao        contratados        mediante
processo   de    licitaGao   ptiblica    que    assegure
igualdade        de        condiG6es       a        todos        os
concorrentes,    com   clausulas    que    estabeleGam
obriga€6es de  pagamento,  mantidas  as  condiG6es
efetivas   da   proposta,    nos   termos   da   lei,    o
qual     somente     permitira     as     exigencias     de
qualificaGao            t6cnica            e            econ6mica
indispensaveis   a   garantia   do   cumprimento  das
obrigaG6es . "

Percebe-se,   portanto,   que  o  clever  de   licitar  possui
vies    constitucional.    Esta    obrigaGao    significa    nao    apenas
aceitar    o    carater    compuls6rio   da   licita€ao    em   geral,    mas
tamb6m   respeitar   a  modalidade   ja   definida   para   a   esp6cie   de
contrataGao  a  ser buscada.

Acontece   que   a   pr6pria   ConstituiGao   da   Reptiblica,
como   sobredito,   delega   as  legisla€6es   infraconstitucionais   o
possivel   modo   de   operar,    dentre   eles   as   hip6teses  em   que   as
contrataG6es  da  AdministraGao  Ptlblica  nao  serao  precedidas  de
processos     licitat6rios,     o     que    nao    dispensa    urn    processo
administrativo,   ressalta-se.
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Essas    exceG6es    normativas    denominam-se    dispensa    e
inexigibilidade  de  licitaGao,   limitadas  aos  casos  definidos  nos
arts.   24   e   25  da   Lei   Federal   n°   8.666/93,   respectivamente.

Dentro  do  cenario  fatico  e  relevante  enfatizar  que  a
inexigibilidade  de  licitac!ao  e   utilizada   em  casos   que   houver
inviabilidade   de   competigao,    tratando-se   de   ato   vinculado   em
que   a   administraGao   nao   tern   outra   escolha,    senao   contratar,
ocasiao  que  a  lei  de  licitaG6es  estabeleceu  hip6teses  legais  em
rol  exemplificativo,   como  podemos  observar  na  letra  da  lei,   ao
estabelecer  o  termo:   ``em  especial",   com  posterior  apresentaGao
de  tres  hip6teses.

Passando      ao      estudo      da      fundamentagao      legal      da
inexigibilidade  de   licitaGao,   prevista  no  artigo   25   da   lei   de
licitaG6es,   nos  deparamos   com  a   seguinte  determinaGao:

``Art.     25.     i:    inexigivel    a    licitaGao    quando

houver      inviabilidade      de      competiGao,       em
especial :

11   -   para   a   contrataGao   de servi os  t6cnicos
enumerados   no   art.   13   desta   Lei,   de   natureza
singular,    com   profissionais    ou    empresas    de
not6ria            especializaGao,             vedada            a
inexigibilidade  para   servi€os   de   publicidade
e  divulgaGao;"

A  lei  faz  remissao  ao  artigo  13  onde  estao  mencionados
varios   desses  serviGos,    como   estudos   t6cnicos,    planejamento,
projetos  basicos,     etc.   Ieia-se  o  que  diz  o  citado  artigo  13:
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``Para      os      fins      desta      Lei,       consideram-se

servi€os  tecnicos  profissionais  especializados
os  trabalhos  relativos  a:

I -estudos  t6cnicos,  planejamentos e projetos
basicos  ou  executivos;
11   -     pareceres,     pericias     e     avaliaG6es     em

geral;
Ill-assessorias   ou   consultorias   t6cnicas   e
auditorias  financeiras  ou  tributarias;
IV   -            fiscalizaGao,             supervisao            ou
gerenciamento  de  obras  ou  serviGos;
V  -  patrocinio  ou  defesa  de  causas  judiciais
ou  administrativas;
VI   -treinamento  e  aperfeiGoamento  de
pess0a1'.
VII   -   restauraGao   de   obras   de   arte   e   bens   de
valor   hist6rico,.    (grifo  nosso)"

Ademais,      a     lei     apresenta     como     requisitos     para
contrataGao,   como  ensina  o  doutrinador  JOSH  DOS   SANTOS  CARVALHO
FILHO,    em   seu   Manual    de    Direito   Administrativo,    23a    ediGao,
paginas   293-294,   o   seguinte  sobre  tais  requisitos:

a)  ServiGos        T6cnicos         Especializados.         ``0
ServiGo  e  tecnico  quando   sua  execu€ao  depende
de  habilitaGao  especifica".

b) Not6ria        Especializa€ao.         ``aqueles        que
desfrutem   de   prestigio    e    reconhecimento    no
campo   de    sua    atividade.    A   Lei    considera    o
profissional  ou  a  empresa  conceituados  em  seu
campo    de    atividade.   Tal    conceito    deve    ter
varios   aspectos,    como   estudos,    experiencias,
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publicag6es ,                 desempenho                anterior,
aparelhamento,    organiza€ao,   equipe   tecnica   e
outros   do  genero."

c)   Natureza  Singular.   ``ServiGos   singulares  sao
os        executados         segundo        caracteristicas
pr6prias   do   executor."   Neste   ponto,    o   autor
cita         EROS         ROBERTO         GRAU         que         afi rma :
"singularidade   sao   os   serviGos   porque   apenas

podem   ser   prestados,    de   certa   maneira   e   com
determinado   grau   de    confiabilidade,    por   urn
determinado  profissional  ou  empresa.   Por  isso
mesmo    6    que    singularidade    do    serviGo    esta
contida  no  bojo  da  not6ria  especializaGao."

Em      consonancia      ao      todo      mencionado      Hely      Lopes
Meirelles  6  bastante preciso,   vejamos:

[...]    a    licitagao   e   inexigivel   em   razao   da
impossibilidade     juridica     de     se     instaurar
competi€ao  entre  eventuais  interessados,   pois
nao   se   pode   pretender  melhor  proposta   quando
apenas  urn  e  proprietario  do  bern  desejado  pelo
Poder   Ptiblico,    ou   reconhecidamente   capaz   de
atender  as  exigencias  da  AdministraGao  no  que
concerne  a  realizaGao  do  objeto  do  contrato.

Acertados  sao  os  entendimentos  dos  doutrinadores,  eis
que    o    TRIBUNAL    DE   CONTAS    DA    UNIAO    sumulou    a    mat6ria    com    o
seguinte  enunciado:

Sth4UIA     N°      039/TCU     A      inexigibilidade      de
licitaGao    para    a    contratac:ao    de    servic:os
t6cnicos   com  pessoas   fisicas   ou  juridicas   de
not6ria     especializaGao     somente     6     cabivel
quando     se    tratar    de     serviGo    de    natureza
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singular,     capaz    de    exigir,     na    selec:ao    do
executor   de   confianc:a,   grau   de   subjetividade
insuscetivel   de    ser   medido   pelos    criterios
objetivos      de      qualificaGao      inerentes      ao
processo  de  licitaGao,   nos  termos  do  art.   25,
inciso   11,    da   Lei   n°   8.666/1993.

Diante     do     todo     ja     analisado,      verificadas     as
determinaG6es     legais     concernentes     ao     procedimento,      esta
assessoria    juridica    entende    ser    caso    de    se    proceder    a
inexigibilidade  de  licitaGao,   com  obediencia  ao  apregoado  no
art.   26,   da   lei   8666/93,   vejamos:

Art.   26.   As  dispensas  previstas  nos   §§  2°   e   4°   do
art.17  e  no  inciso  Ill  e  seguintes  do  art.   24,   as
situac6es  de  inexigibilidade referidas  no  art.   25,
necessariamente    justificadas,     e    o    retardamento
previsto   no   final   do   paragrafo   dnico   do   art.   8o
desta   Lei   deverao   ser   comunicados,    dentro   de   3
(tres)       dias,       a     autoridade       superior,       para
ratificac:ao   e  publicaGao  na   imprensa   oficial,   no
prazo    de    5     (cinco)     dias,     como    condiGao    para    a
eficacia    dos    atos.      (Redac;ao    dada    pela    Lei    n°
11.107,    de2005)

Paragrafo     tlnico.     0    processo     de     dispensa,     de
inexigibilidade     ou     de     retardamento,     previsto
neste  artigo,   sera   instruido,   no   que   couber,   com
os   seguintes  elementos:

I-     caracterizaGao     da     situac:ao     emergencial     ou
calamitosa   que   justifique   a  dispensa,   quando   for
0   Caso,.

11      -  razao  da  escolha  do  fornecedor  ou  executante,.

Ill    -  justifica  de  prec:o

IV    -    documento    de    aprovacao    dos     projetos     de

8

Rua Crist6vao Colombo, S/N -Centro -Ipixuna do Para -Part, CEP: 68637-000
E-mail: assejur@ipixunadopara.pa.gov.br



ESTAD0 D0 PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CNPJ N°. 83.286.01 I /0001 -84
ASSESSORIA JURiDICA -ASSEJUR

lpIXuNA- f}AFIA

pesquisa     aos     quais     os     bens     serao     alocados.
(Incluido   pela   Lei   n°   9.648,    de   1998)

E    salutar    delinear    que    a    CPL   devera    observar    as
formalidades   do   paragrafo   tinico   do   art.   26   da   lei   citada,   e
ainda     devera     proceder     as     comunica€6es     necessarias     para
ratificaGao  e  publicagao  na  imprensa  oficial,   no  prazo  legal,
como  condiGao  para  a  eficacia  dos   atos.

Assim,       nao      resta       qualquer       dbvida       sobre       a
possibilidade    de    contratagao    dos    servi€os    t6cnicos    para
elabc)rat:ao    de    projeto    basico    para    construgao    na    Orla    do
Municipio   de   Ipixuna   do   Pars,    com   base   no   art.   25,    11;   art.
13,    inciso   I,   da   Lei   Federal  n°   8.666/93,   visto   que,   no   caso
concreto,   pelos  atestados  de  capacidade  t6cnicas  juntados  nos
autos   comprovam   os    requisitos   exigidos   nesses   dispositivos
legais .

Ressalte-se,   por   fim,    quanto   a   minuta   do   contrato
apresentado,   entendo   que   esta   em  conformidade   com   o  disposto
no  artigo  55  da  Lei  8.666/93,   eis  que  verificando  seu  conte6do
estao  presentes  todas  as  clausulas  necessarias  a  todo  contrato
administrativo.

cONCLusao

Ante   o   exposto,    o   fundamento   usado   para   contratar
tern previsao  legal  no  art.  25,   inciso  11,   da  Lei  de  Licita€6es,
atendidos    os    crit6rios   definidos    na    Silmula   39   do   TCU,    em
conformidade  com  a  doutrina  citada,   que  apresenta  detalhamento
dos    requisitos    necessarios    a    contrataGao,    esta   Assessoria
Juridica    OPINA   pela   legalidade   da   contratac!ao    direta    de
servicos  t6cnicos ,  para elaborac!ao de projeto basico,  mediante
procedimento  de  inexigibilidade  de  licitaGao,   com  observancia
do    rito    previsto    no    art.    26    do    mesmo   dispositivo    legal,
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inclusive    realizando    as    publica€6es    de    praxe    na    imprensa
oficial  para  eficacia  do  ato.

Quanto   a   minuta   do   contrato   apresentada,    esta
em  conformidade  com  a  lei   8.666/93,   nos  termos  deste  parecer.

Registra-se,   por   fin,   que  a  analise  consignada
neste  parecer   foi   feita   sob   o  prisma   estritamente   juridico-
formal   observadas   na   instruGao  processual   e  no   contrato,   nao
adentrando,       portanto,       na      analise      da      conveniencia      e
oportunidade  dos  atos  praticados,   nem  em  aspectos  de  natureza
eminentemente  t6cnico  pertinentes,   pre€os  ou  aqueles  de  ordem
financeira      ou      orGamentaria,      cuja      exatidao     devera      ser
verificada  pelos  setores  responsaveis  e  autoridade  competente
do  Municipio.

E   o  parecer;

S.    M.    J.

Ipixuna   do   Pars,    08   de   junho   de   2022.
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