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PROCESSO DE INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO 

O (a) Presidente da Comissão de Licitação da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL – PA, por 

ordem do Ordenador de Despesa da (o) CÂMARA MUNICIPAL, e no uso de suas atribuições 

legais, vem abrir o presente processo de INEXIGIBILIDADE de licitação para Contratação de 

escritório especializado para Assessoria e Consultoria Jurídica para atender a Câmara Municipal 

de Vereadores de Portel. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A inexigibilidade de licitação tem como fundamento o inciso I do Art. 25 da Lei Federal de 

Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Justificamos a contratação do objeto do presente termo pela singularidade do serviço a ser 

prestado pelo contratado, circunstância que prejudica competitividade dando azo à contratação 

direta. Por outro lado, em se tratando da contratação de escritório de advocacia, outros requisitos 

de ordem subjetiva concorrem para a adoção do procedimento de inexigibilidade, entre eles o elo 

de confiança que marca a relação profissional entre advogados e os seus constituintes.  

Depreende-se, da leitura dos Arts. 13 e 25 da Lei 8.6/93 que, par a contração dos serviços 

técnicos enumerados no art. 13, com inexigibilidade de licitação, imprescindível a presença dos 

requisitos de natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória 

especialização. 5. É impossível aferir, mediante processo licitatório, trabalho intelectual do 

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

mostrando-se patente a inviabilidade de competição. 6. A singularidade dos serviços prestados 

pelo Advogado consiste em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação 

profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o melhor profissional, par prestar serviço de 

natureza intelectual, por meio de licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos 

(com o menor peço). 7. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria 

jurídica, fincados, principalmente  na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que 

movido pelo interesse público, utilizar discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a 

escolha do escritório. Nesse contexto, não há como recusar a perfeita possibilidade de realização 

da contratação direta.  

 

RAZÃO DA ESCOLHA 
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A escolha recaiu na Pessoa Jurídica do advogado LEAO FERRY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, inscrito na CNPJ: 26.978.211/0001-97, por ser um escritório especializado e com 

notória experiência e uma equipe que pode atender a todas as necessidades da Câmara 

Municipal de Vereadores de Portel. O que possibilita a celebração de contrato de natureza 

multidisciplinar, envolvendo as mais variadas questões administrativas como licitação, recursos 

humanos, contabilidade, finanças, orçamento, legislação, tributação, desapropriações, Tribunal de 

Contas etc. Desta forma, nos termos do Art. 25, ”caput” da Lei de Licitações número 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço ajustado para a prestação dos serviços foi de 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), 

tendo a comissão de licitação procedido análise no mercado e verificado estar o mesmo 

compatível com os demais escritórios do ramo, especialmente quando os serviços aproveitam, 

além da administração pública. Foram levantados os valores de serviços técnicos profissionais 

idênticos ou semelhantes, prestados nos Municípios mais próximos da região.  

Diante do exporto, emito a presente Declaração de Inexigibilidade a seguir: 

 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

O presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PORTEL – PA através da (o) 

CÂMARA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste 

processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 

fundamentado no artigo 25, “Caput”, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, para contratação 

do objeto do presente TERMO do escritório LEAO FERRY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA. 

 
 

Portel - PA, 08 de Janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Comissão Permanente de Licitação 

Leandro de Aguiar Alves 
Presidente 
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