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LICITAÇÃO nº 004/2017 
Modalidade: INEXIGIBILIDADE 

PARECER COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 

Tratam-se os presentes autos de solicitação de contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa 

técnica especializada na área jurídica, com comprovada especialização na área do Direito Público. 

Acompanha o pedido a justificativa constando a dotação orçamentária, a proposta de valores, a 

apresentação/currículos dos sócios da empresa CONSULTORES CIVITAS a ser contratada, bem como as 

Certidões Negativas e a Autorização do Prefeito, para instauração do procedimento licitatório na modalidade 

inexigibilidade nº. 004/2017. A empresa escolhida detém notório conhecimento na área pública, como se 

verifica no currículo dos sócios, bem como é sabido que ambos assessoram órgãos públicos.  

A contratação direta de advogado, sem licitação, apoiada em julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ 

trata a matéria como pacífica, no sentido de que o órgão público pode contratar, diretamente, sem licitação, 

pelo princípio da inexigibilidade de licitação, assessoria jurídica.  

É importante assinalar que os procedimentos licitatórios são regulados pela Lei nº. 8.666/93. Assim, é do 

próprio texto da Lei o fundamento para a sustentação desta corrente defendida por renomados juristas.  

A Lei nº. 8.666/93 define os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, tendo em vista, em primeiro 

plano, o interesse público, definindo-se interesse público como aquele que concerne à coletividade, de onde 

possa nascer benefício ou prejuízo em decorrência do ato.  

O art. 13 da Lei nº. 8.666/93 declara expressamente serem considerados serviços técnicos especializados os 

trabalhos relativos a assessorias ou consultorias técnicas e o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas. Prescreve o art. 25 do Estatuto das Licitações ser inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição para os serviços técnicos enumerados no já referido art. 13, desde que de 

natureza singular, e o § 1º, do mesmo art. 25, considera de notória especialidade o profissional ou a empresa 

cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenhos anteriores, estudos, experiências, 

publicações, organizações, 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.  

É importante frisar que o texto legal, ao expressar “natureza singular” do objeto da contratação, esta 

singularidade refere-se ao serviço a ser prestado e não como unidade. É singular o serviço que possua 

particularidades que permitam distingui-lo de outros.  

Tem, no corpo da Lei, o sentido de especial. Também a singularidade se ressalta da capacidade intelectual 

do profissional. MELLO (2011, p. 548): ensina:  

 

“Todos estes serviços se singularizam por um estilo ou por 

uma orientação pessoal. Note-se que a singularidade 

mencionada não significa que outros não possam realizar o 

mesmo serviço. Isto é, são singulares, embora não sejam 

necessariamente únicos”.  

 

Entende-se, na verdade, ser impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do 

advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se 

patente a inviabilidade de competição.  

Após a análise da Lei de Licitação, pode-se afirmar, com certeza, de que os serviços técnicos profissionais 

especializados relativos a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas dos advogados, 
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independentemente de suas qualificações pessoais, possuem natureza singular, pelo fato da notória 

especialização que a profissão em questão exige.  

Entende-se que a notória especialização, para efeito de exonerar a Administração de prévia licitação para a 

contratação dos serviços, tem como critério básico o perfil da profissão da advocacia e a intelectualidade do 

prestador de serviços, na forma do § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93.  

Embora não seja reconhecidamente exaustiva a relação constante do art. 25 da Lei nº. 8.666/93, ela 

contempla expressamente a contratação de profissional do direito em diversos casos.  

Na contratação de advogado o que a Administração Pública busca presente o interesse público, não é 

necessariamente o menor preço, mas o resultado a ser alcançado com a contratação. O preço, todavia, deve 

ser razoável, definido em razão da maior ou menor complexidade do serviço.  

A notória especialização, para efeito de exonerar a Administração de prévia licitação para a contratação dos 

serviços tem como critério básico o perfil do profissional da advocacia e a intelectualidade do prestador dos 

serviços, na forma do § 1º do art. 25 da Lei nº. 8.666/93.  

É humanamente impossível dimensionar-se qual é o melhor advogado do Brasil em virtude da complexidade 

jurídica que o caso comporta, bastando o advogado possuir alto grau de especialização. 

Analisando a documentação juntada aos autos, temos que a empresa a ser contratada é empresa idônea, e 

seus sócios, são profissionais altamente capacitados para a execução dos serviços pretendidos, com alta 

rodagem na área, com vasta experiência, o que os tornam notório do mercado de trabalho que atuam.  

É bem verdade que a Prefeitura de Pedra Preta – MT, conta com assessoria jurídica. Porém, o objeto 

específico e melindroso da presente inexigibilidade, assim permite a contratação direta da empresa 

proponente.  

No decorrer deste Parecer da Comissão de Licitação concluímos que a contratação direta de advogado ou 

escritórios jurídicos, pelo princípio da inexigibilidade de licitação, para o assessoramento de órgãos públicos 

é totalmente permitido. 

Porém, em análise ao presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação, já ratificado por 

despacho do Sr. Prefeito Municipal, e também com parecer favorável da Assessoria Jurídica, informamos que 

o presente processo está de acordo com formalidades legais e em conformidade com o previsto no “caput” 

do art. 25, II, da Lei 8666/93.  

  

 

Pedra Preta, MT, 18 de Julho de 2017. 

 

Comissão de Licitação: 

 

 

 

 

 

Vilma Lira Nogueira Massuia 

Presidente 
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