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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
Vimos através do presente, responder a solicitação emitida pelo Ilmo. Diretor Geral da 

Câmara Municipal de Portel, a Sr.ª Ademir de Souza Primavera, no intuito de que está 

Comissão proceda com o desencadeamento de Processo de Inexigibilidade para 

Contratação de escritório especializado para Assessoria e Consultoria Jurídica para 

atender a Câmara Municipal de Vereadores de Portel.  

  

Analisando a documentação e argumentação acostada aos presentes autos, trata-se de 

contratação de escritório especializado. Nesse sentido, os serviços advocatícios podem 

ser classificados como "serviços singulares", isto é, serviços técnicos 

especializados. Constituindo o assessoramento jurídico, as atividade que demanda a 

apreciação de condições subjetivas do prestador do serviço, em especial quanto à sua 

capacidade de lidar com a necessidade de suporte técnico-científico da Administração.  É 

importante ressaltar ainda que, é fundamental recordar que o art. 25, II, reconheceu ser 

inexigível a licitação quando se tratar da contratação de serviços técnicos enumerados no 

art. 13 da Lei 8.666/93. 

 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 
técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias;  

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 
serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

VIII - (Vetado).  
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Assim, se o objeto a ser licitado é singular, seja ele bem ou serviço, surge um fator de 

ordem lógica apta a impedir a obstaculizar a disputa e, consequentemente, o próprio 

certame licitatório. É 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 da competição, e partindo dessa premissa, 

os tais serviços a serem adquiridos por esta casa pública enquadra-se como 

inexigibilidade de licitação. 

 

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

competição, em especial: 

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; 

 
Essa administração necessita desincumbir-se de múltiplas atividades em campos 
diferentes. Daí decorre a necessidade de contratar com particulares, a fim de obter os 
serviços imprescindíveis para a gestão. 
 

Encaminho os autos para o Gabinete do Presidente para prévia autorização da 
contratação dos serviços solicitado. 
 
 
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração; 

 
 

 
 
 

Portel - PA, 03 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Comissão Permanente de Licitação 

Leandro de Aguiar Alves 
Presidente 
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