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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

CORRESPONDÊNCIA INTERNA 

Do: Setor Jurídico 
Para: Comissão Permanente de Licitação 
Assunto: Parecer Jurídico 

Senhor Presidente, 

Vem a esta Assessoria Jurídica, para análise e aprovação, nos termos do  art.  38, § 
único da Lei 8.666/93, o Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2021, que 
tem como objeto à Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos em 
assessoria jurídica, compreendendo emissão de pareceres de alta complexidade, 
apoio técnico à assessoria e procuradoria jurídica do Município; representação 
judicial e extrajudicial; com presença de profissional na sede da administração 
pública municipal, caso necessário e mediante prévio aviso. 

Analisando o referido Processo, emitimos o parecer jurídico que seve em anexo, 
onde verificamos o atendimento As exigências da Lei e está adequada as demais 
norma aplicável. 

Magalhães de A  meida,  Maranhao,  10 de fevereiro de 2021 

01110,1 O 

Advog?do 

CAB /1%,',A 18785  

Setor Jurídico 
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PROCESSO N° 00006/2021 

PARECER JURÍDICO 

CONTRATAÇÃO DIRETA 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO SOB 
FUNDAMENTO DOS  ARTS.  13 E 
25, DA LEI 8.666/93. 

Trata-se de questionamento feito pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, encaminhada 
Procuradoria do Município acerca da possibilidade de contratação de Serviços de 
Advocaticios. 

Juntamente com o oficio encaminhou a justificativa de preço e demais documentos 
referentes à empresa objeto de análise. 

Pretende-se a contratação direta da empresa COELHO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ n° 10.254.932/0001-14, situada na Avenida dos 
Sambaquis, quadra 18, n° 14, Calhau, São Luis,  Maranhao,  CEP 65.071-390, com 
fundamento nos  art.  13 e 25, da Lei 8.666/93. 

Esse é o relatório. 

A exigibilidade de licitação para contratar serviços, ou adquirir produtos, tem como 
fundamento disposição constitucional. A Administração Pública encontra-se 
obrigada a realizar previamente processo de licitação, conforme previsto no  art.  37, 
inciso XXI da CF/88 e  art.  2° da Lei Federal n° 8.666/93, como se pode ver da 
transcrição da redação dos dispositivos ora citados:  

"Art. 37- omissis -  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da propost. 
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da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações." 

A licitação é um procedimento administrativo exigível, como antecedente necessário 
as contratações administrativas, tendo sido eleita pelo legislador como regra geral e 
básica para a legalidade das contratações públicas. 

Essa obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos basilares, cujo primeiro é o 
de estabelecer um tratamento igualitário entre os interessados em contatar, como 
forma de realização do principio da impessoalidade, da isonomia e da moralidade; e 
o segundo revela-se no propósito do poder Público de alcançar a proposta que lhe 
seja mais vantajosa. 

Estes dois aspectos estão previstos de forma bem clara no  art.  30  da Lei de Licitações 
e Contratos:  

"Art.  3°. A licitação destina-se a garantir a observância do principio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será, processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos." 

Dessa forma, Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
Público, dento dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua 
como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

Do exposto, pode-se chegar a uma conclusão fundamental, qual seja, a de que a 
licitação atende a duas finalidades essenciais. A primeira delas é permitir que o Poder 
Público possa escolher, dentre as propostas apresentadas, qual é a mais vantajosa 
para si, isto 6, para o interesse público. De outro lado, presta-se a permitir aos 
cidadãos, em igualdade de condições e sem privilégios, usufruir do seu direito de 
participar dos contratos que o Poder Público celebra. Com  isso, evita-se que os 
agentes públicos, fazendo mau uso da máquina administrativa, obtenham, para si 
ou para outrem, vantagem ilícita decorrente da celebrNaa de •contratos— , . r 

administrativos, em evidente prejuízo para a res publica. 
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Entretanto, a própria Lei de Licitações e Contratos Administrativos disciplina as 
condições para a adoção das regras de exceção que consubstanciam hipóteses de 
dispensa e inexigibilidade de licitações. 

Todas as hipóteses de dispensa de licitação, por se tratar de relação "numerus 
dausus", estão previstas no  art.  24 da lei 8.666/93, desmerecendo maiores atenções 
nesse parecer, cujo objeto de questionamento é quanto A. configuração, ou não, de 
hipótese de inexigibilidade prevista nos  arts.  13 e 25 da referida lei. 

A inexigibilidade de Licitação é legalmente admissivel sempre que configurada a 
absoluta inviabilidade de competição, seja por força da singularidade do seu objeto 
seja pela singularidade de seu executor, que resulta na impossibilidade de instauração 
de procedimentos licitatórios. 

A Administração as vezes se encontra diante de situações, ora materiais, ora 
jurídicas, que o impossibilitarão de realizar a licitação, como nos casos previstos no  
art.  25 da mesma Lei, vejamos:  

"Art.  25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou géneros que s6 
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 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 

II- para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedados a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação;  

III  - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública." 

Nos casos previstos nos incisos II e  III,  do  art.  25, materialmente há possibilidade de 
se realizar o processo de licitação. Porém, ainda que se ofereça a oportun¡dade a 
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todos com o processo de licitação, a adoção do procedimento naquelas hipóteses, 
poderá representar um obstáculo ao atingimento satisfatório do interesse público, 
pois o estabelecimento de competição não representaria o melhor critério para a 
escolha da proposta mais vantajosa ao Poder Público, em razão da singularidade do 
objeto da futura contratação e da infungibilidade dos serviços e do prestador. 

0 inciso II do mencionado  art.  25 prevê a inexigibilidade para os serviços técnicos 
especializados, referenciados no  art.  13 da 8.666/93. Dentre os serviços técnicos 
para cuja realização a licitação é inexigível, estão incluídos os serviços de patrocínio 
e defesa de causas judiciais ou administrativas  (art.  13, V). Vê-se, portanto, que a 
própria lei especifica os casos de exceção à rega geral, uma vez que determina a 
inexigibilidade de licitação para esses casos. Não se trata de dispensa, porquanto 
dispensa pressupõe que a licitação seja exigível, mas que, por um ato de outorga do 
Poder Público, em certos casos, se aceite uma contratação sem que a mesma tenha 
sido realizada. 

Ademais, os serviços de advocacia são, conforme  art.  3°-A da Lei 8.906/94, serviços 
técnicos e singulares, devendo ser comprovada sua notória especialização. 
parágrafo único do artigo mencionado estebelece que: 

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. 

No caso do  art.  25, especialmente do inciso II, que trata dos serviços advocaticios, 
objeto do presente estudo, a licitação não é apenas dispensada, é inexigível. Vale 
dizer, portanto, que, ingressa na esfera da discricionariedade do Poder Público e, 
caso este contrate serviços advocaticios sem licitação com o particular, por força da 
ressalva da lei, tal contrato não poderá ser atacado sob alegação de ilegalidade. 

Importante destacar, outrossim, que discricionariedade, diferentemente de 
arbitrariedade, tem ligação com submissão à ordem legal. Significa que o Poder 
Público age de acordo com a conveniência e oportunidade da situação, mas sem 
desrespeitar o ordenamento jurídico, obedecendo aos princípios gerais da 
Administração. Portanto, a discricionariedade, ainda que permita ao agente público 
desfrutar de certa liberalidade, pressupõe obediência à lei, e  -tat  ob,ed*ncivatr 
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presente quando se constata que a própria legislação prevê as hipóteses em que a 
licitação é inexigível. 

No mais, observa-se pelas justificativas, documentos e demais informações contidas 
nos presentes autos do processo em comento, que a sociedade de advogado que se 
pretende contratar preenche os requisitos já elencados. 

Atendidos os requisitos do inciso II do  art.  25 da Lei n° 8.666/93, é inexigível 
procedimento licitatório para contratação de serviços advocaticios pela 
Administração Pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização 
e a inviabilização objetiva de competição, sendo inaplicável à espécie o disposto no  
art.  89  (in  totum) do referido diploma legal. 

Assim, face a natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica a 
necessidade da administração pública, fincados, principalmente, na relação de 
confiança, é licito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar 
da discricionariedade, que lhe foi conferida por lei, para a escolha do melhor 
profissional. 

Sobre o tema, o TCU tem o seguite entendimento: 

Na contratação de serviços advocaticios, a regra geral do dever de 
licitar é afastada na hipótese de estarem presentes, 
simultaneamente, a notória especialização do contratado e a 
singularidade do objeto. Singular é o objeto que impede que a 
Administração escolha o prestador do serviço a partir de critérios 
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação. 

Acórdão 2832/2014-Plenário I Relator: WALTON ALENCAR 
RODRIGUES. 

Ademais, há decisão do Supremo Tribunal Federal  (ITC  86198-9-PR), segundo o 
qual "a presença de requisitos de notória especialização e confiança, ao lado do 
relevo do trabalho a ser contratado, permite concluir pela inexigibilidade da licitação 
para a contratação dos serviços de advocacia", tendo o Relator consignado que, "se 
for para disputar prego, parece de todo incompatível com as limitações éticas e 
mesmo legais que a disciplina e a tradição da advocacia trazem para o profissional. 

Portanto, sendo legais as hipóteses de inexigibilidade de licitação, igualmente são 
legais os requisitos que devem ser preenchidos para a exceção ao jcgime geyal,,Um 
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desses requisitos é objetivo, qual seja, a singularidade do objeto (serviço). 0 outro é 
subjetivo, e guarda referência com os atributos do contratante. 

Diante do exposto, não resta dúvidas de que o objeto da contratação e a entidade em 
apreço estão enquadrados na conceituação legal, atendendo aos requisitos postos 
para sua contratação direta, sendo que o objeto da contratação guarda pertinência 
com o escopo colimado pela Administração e o prego compatível com os praticados 
no mercado. 

A respeito da Minuta do Termo de Referência e de seus anexos e da Minuta 
Contratual, a análise efetuada mostra que as peças se encontram de acordo com a 
legislação vigente. 

Esse é o parecer. 

Salvo melhor juizo. 

Magalhães de Almeida, Maranhão, 10 de fevereiro de 2021 

Advogado  
CAB! MA 18725  

Setor Jurídico 
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