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PARECER JURÍDICO 

 

Origem: Memorando nº 004/2019 – Diretoria da Câmara Municipal de Portel. 

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

Objeto: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria 

Contábil para atender as demandas da Câmara Municipal de Portel. 

 

I - RELATÓRIO:  

 

Vieram os autos conclusos para análise do processo de inexigibilidade de 

licitação, referente à contratação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil junto 

à Câmara Municipal de Portel. 

Consta nos autos a indicação da pessoa Jurídica P S F GOMES SERVIÇOS 

EPP, CNPJ nº 11.643.631/0001-45, justificativa da Presidência da Câmara e 

manifestação da Comissão Permanente de Licitação – CPL, com indicação da 

modalidade de contratação. 

Ato contínuo, vieram os autos para análise. 

É o breve relatório. 

 

II - ANÁLISE JURÍDICA: 

 

Trata-se de parecer prévio, acerca da possibilidade de contratação direta 

na modalidade inexigibilidade de licitação, pretendida pela Câmara Municipal de Portel, 

para o serviço técnico especializado de assessoria e consultoria contábil. 

Ressalta-se, por oportuno, que o presente parecer jurídico refere-se 

estritamente a aspectos legais, não compreendendo a discricionariedade 

administrativa, sendo assim meramente opinativo não vinculante. 

No mérito, sobre o tema, em se tratando de contratação de serviços 

técnicos, deve-se observar o disposto no art. 25, inciso II da Lei 8.666/93: 

 

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

em especial: 
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[...] 

 

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; 

 

Quanto à notória especialização, vejamos o que disciplina a Lei de 

Licitações, no mesmo art. 25, agora em seu § 1º: 

 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 

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 que se refere o rol de serviços técnicos profissionais especializados, 

vejamos o art. 13 da Lei 8.666/03: 

 

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

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

 

[...] 

 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;   

 

Assim, analisando os dispositivos legais acima invocados, tem-se que a 

inexigibilidade de licitação decorre da inviabilidade de competição entre os eventuais 

interessados, mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) contratação de 

serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei 8.666/93; (ii) que os serviços tenham 

natureza singular, e (iii) que os profissionais ou empresas a serem contratados tenham 

notória especialização na execução dos serviços a serem prestados. 
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No caso em comento, verifica-se que objeto a ser contratado é de 

assessoria e consultoria especializada em Contabilidade Pública, amoldando-se ao 

disposto no art. 13, III da Lei nº 8.666/93. 

Por conseguinte, tem-se que o serviço de contabilidade pública é 

complexo e de natureza singular, demandando conhecimentos específicos e 

peculiares, voltados à administração e registro dos recursos públicos, orçamento, 

planejamento,  prestações de contas, etc, que possuem legislação, prazos e regras 

específicas junto aos Tribunais de Contas. 

Ademais, nos termos do art. 25, § 1º, para fins de contratação por 

inexigibilidade de licitação, deve ser comprovada a notória especialização do 

profissional ou empresa a ser contratado(a), sendo que, nos termos do supracitada 

legislação, a  notória especialização pode ser aferida mediante comprovação de 

desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 

aparelhamento, equipe técnica, ou outros requisitos relacionados com suas 

atividades, que permitam inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o 

mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.     

Nesse sentido, é juridicamente possível a contratação de assessorias e/ou 

consultoria técnica, cujo objeto tenha natureza singular, devendo serem observados 

os seguintes apontamentos, de forma plena, para fins de prosseguimento da 

contratação: 

a) Em que pese a justificativa do gestor para contratação, deve constar 

nos autos de forma expressa a autorização para deflagração do 

processo licitatório; 

b) A autuação dos autos pela CPL e juntada do ato normativo de sua 

composição; 

c) A juntada aos autos da proposta da pessoa jurídica indicada, 

acompanhada dos documentos de habilitação jurídica e de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos artigos 28 e 29 da 

Lei 8.666/93; 

d) A juntada aos autos da comprovação de notória especialização da 

pessoa jurídica e/ou responsável técnico, nos termos do art. 25, § 1º 

da Lei 8.666/93; 

e) Que sejam observados os procedimentos e prazos previstos no caput 

do art. 26 e de seu parágrafo único da Lei 8.666/93; 
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f) A contratação por inexigibilidade somente poderá ser realizada se 

presentes todos os requisitos legais, em especial a comprovação de 

notória especialização do contratado(a). 

 

É o parecer, 

Salvo Melhor Juízo. 

 

Portel/PA, 07 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

FELIPE LEÃO FERRY 

OAB/PA 14.856 

 

  


		2019-01-07T09:15:21-0300
	FELIPE LEAO FERRY




