
PREFEITURA MUNICIPAL DE §ANTA IZABEL DO PARÁ
PAIÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVATHO

ASSESSORTA IURíDrCA

PARECER JURíDtCOj[o r3rlzozo

LAVRA: ASSESSORIA JURíDICA - LtCrrAçÕrS E CONTRATOS

PROCESSO ADMI N ISTRATIVO N" 745lzozo

tNEXIctBILIDADE DE LICITAçÃO N" oot/zozo

coNTRATAçÃO DE SERVTçOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E

coNSULTORIA JURíD|CA, NÃO CONTEMPLADOS PELA
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICíPIO DE SANTA
TZABEL DO pARÁ, COM ATUAçÃO, PREVENTTVA E

REPRESSIVA JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES,
oRcÃos DE coNTRoLE E AUTARqUIAS FEDERATS

I. RELTóRIO:

Tratam os autos sobre o Processo de lnexigibilidade de licitação encaminhado

pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças para manifestação sobre

procedimento, termo de referência e legalidade da contratação da Pessoa Jurídica

PINHEIRO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADO S/S, inscrita no CNPJ n' o13.734-ll-

ooot-38, com sede na Av. Governador José Malcher, 9j7,Sala 19o6, Bairro Nazaré,

Belém - PA, para a prestação de SERVIçOS ESPECTALIZADOS EM ASSESSORIA E

coNSULTORIA JURíDICA, NÃO CONTEMPLADOS PELA ASSESSORTA JURíD|CA DO

MUNtcíPto DE SANTA tzABEL Do pARÁ, coM ATUAçÃo, pREVENTtvA E REpRESStvA

JUNTO AOS TRTBUNATS SUPER|ORES, ORGÃOS DE CôNrnOlr E AUTARqUTAS

FEDERAIS.

O procedimento foi iniciado por iniciativa do Gabinete do Prefeito, tendo sido

instruído pelo. Sra. Secretária Claudiane Yukuri Wztanabe Sasaka, Secretária

Municipal de Administração e Finanças. Foram juntados aos autos os documentos

necessários ao presente procedimento, dentre eles:

(i) Proposta de prestação de serviços com documentdção datado em ozlo4lzozo;

(ii) Termo de referêncía datado em o6lo4lzozo;

(iii) Solicitoção de dotação orçamentária, todos em oSlo4lzozo;
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(iv) Dotação Orçamentária de oSlo4lzozo;

(v) Autorização de c,ontratação datada em çlo4lzozo;

Eis o relatório, passa a analisar a pretensa contratação.

ll- DA MANIFESTAÇÃO:

lnicÍalmente é importante salientar que toda e qualquer contratação pública

deve ser precedida de licitação nos termos do artigo 37, inciso XXt, da Constituição

Federal e artigo ro da Lei n'8.666193, in verbis:

ttArt, 
37. A administroção público direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Dístrito Federol e dos Municípios obedecerá aos
princípios delegalidade, impessoalidade, moralidade, publícídade e eficiência
e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os cosos especifícados na legislação, as obros, servíços,
compras e alíenações serão controtados mediante processo de lícitação

. p.ública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivos da proposto, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveís à garontia do
cumprimento das obrigações"
ttArt. 10 Esta Lei estabelece normos gerais sobre licitações e contratos
odministrotivos peftínentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compraq alienações e locaçõesno âmbito dos Poderes daUnião, dosEstados,
do Dístrito Federal e dos Municípios."

Desta forma observa-se que o tipo de contratação em análise é uma exceção

à regra: trata-se de contratação por inexigibilidade de licitação prevista no art. 25,

inciso ll, §to c/c art. 13, lll, da Lei no 8.666193, in verbis:

t'Art. 25. É inexigível a ticitação quando houver inviabilidade de competiçdo,
em especial:
(...)
ll - para a controtação de serviços técnicos enumerados no ort. g desta Lei,
de naturezo singular, com profissionais ou empresas de notória
especiolização, vedada o inexigibilidade poro serviços de publicidade e
divul§ação;
(...)

§to Considera-se de notória especiolização o profissional
conceito no campo de sua especíolídade, decorrente
anteri or, estudos, experiências, publicoções, organização,
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades,
petmita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à pleno satisfação do objeto do contrato.

ou empresa cujo
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"Art. t3. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionois
especiolizados os trabalhos relativos a:
(...)

lll-assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias;"

Da análise dos autos, verifica-se que a contratação objeto dessa manifestação

encontra amparo na legislação acima especificada - assessorias ou consultorias

técnicas e auditorias financeÍras ou tributárias - posto que os serviços objeto da

contratação são singulares e a empresa a ser contratada possui notoriedade na área

de sua atuação, conforme atestados de capacidade técnica juntados aos autos,

íncluindo cópias de certificados de especialízações no âmbito do Direito Público.

Ressalte-se que além da singularidade do objeto e da notoriedade da

contratada, guê são exigêncías legais, o Gestor Públíco tem a seu favor um outro

elemento que deve ser levado em consíderação no ato da contratação do profissional

ou empresa especializada, que é o fator confiança.

Com referência ao fator confiança do Gestor no profissional a ser contratado,

é míster destacar ainda parte do teor de outra norma do TCM/Pa, publicada no Díário

Oficial do Estado n" 32.677, que é a RESOLUÇÃO no t.+g5lTCM, DE r5.o5.2o14, que

trata especificamente da possibilidade de contratação de serviços técnicos

enumerados no art.13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas

de notóría especialização, in verbis:

ttPortonto, só será possível a contrataçdo de serviço técnico especializado,
por inexigibilidade de licitação, com fulcro no ort,25, inciso ll clc art.6 da Lei
n' 8,666193, se observodas as exigências ali previstas, que requer a

conjugação de três fatores: o serviço profissional especializado, a notÓría
especialização do profissional ou empresa e a natureza síngular do serviço a
ser contratado. Tendo o elemento confionça, tombém, destoque na
conjugação desses fatores, pois contribuirá para discricionariedode do
gestor, quando diante de mais de um profissional qualificado." (grifo nosso),

Com isso, é compreensível que todo Gestor Público, ordenador de despesas,

que zele pelos interesses da coisa pública, não abra mão da escolha do profissionSl

ou empresa da área jurídica para fazer seu Assessoramento.
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Nesse ínterim, em pesquisa ao Portal dos Jurisdicionado, PORTAL

TRIBUNAL DE coNTAs Dos MUNtclPlo Do EsrADo Do pnRÁ, se observa a grande

e vasta contratação para o tipo de prestação de serviços e assessoramento jurídico

entre os órgão do poder executivo e legislativo do Estado do Pará, vejamos:

N" do Processo AdmínistratÍvo: 6/zozo-oor
Modalidade: TNEX|CtBtLtDADE DE t-tClrnçÃO - ARTTGO 25, tNCtSO il
Exercício: zozo
Situação: REALIZADA
OBJETO:

coNrnnrnçÃo DE nnrsrnçÃo DE sERVtços RovocRrícros
EspEcrALrzADos NAS Ángns Do DrRErro rnreurÁnto E Do DtREtro
FtNANcEtRo, nARA FtNS DE nucueennçÃo DE REctrAs DA
CoMPENSAçÃO TTNnNCETRA PELO USO DOS RECURSOS HíORTCOS

(cFURH), RoyALTrEs E cFEM (RovALTTES DA ENERGTA elÉrnrcR e

. ?os REcuRSos MtNERAIS) nARA o muNrcípro

No do Processo Administrativo: ooTlzozo
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO - RnnCO 25, |NCISO
ll
Tipo: MELHORTÉC]ICR
Regime: Regime de licitação não informado pelo iurisdicionado
Critério de Avaliação: POR ITEM
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: SAI-A DE LICITAçÔES - SITO A PRAçA

TIRADENTES, roo - CIDADE BAIXA - NA SEC. MUNICIPAL DE

à?Tiiil#r,Hi^llàâtH;
Exercício: zozo

Sítuação: REALIZADA

Abertura: zo I ot I zozo o8:oo

Publicação: ogl o4lzozo nz511

H omol ogaç ãoz zo I orlzo2o oo:oo

::n:illH, 
contrato: s'|M

,-_ ü::";

naitivos: liíi
í..:.:t..J

DO

^
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N" do Processo Administrativo: 6lzotg-o4ttoo
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO - ARTIGO 25, INCISO ll
Tipo: MELHORTÉCNICA
Regime: Regime de licitação não informado pelo iurisdicionado
Critério de Avaliação: POR ITEM
Elemento de Despesa: SERVIçO
Local de Abertura: SALA DE ABERTURA DE LICITAçÕES, SITA À AV.

CASTELO BRANCO, No 635, CENTRO, CEP 68.6++-000, SANTA LUZIA
, DOPARTVPA

Observação: NÃO IUTOnMADA

Exercício: zorg

Sítuação: REALIZADA

Abertura: o5l n I zorg t4:oo

Publ icação: 3r I oTlzozo rozrS

Homologação: o6/rr/zor9 oo:oo

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: j t]

Aditivos: ffi]

N' do Processo Administrativo: oo3/zozo-lN-PMU
Modalidade: INEXIGIBtLIDADE DE LICITAçÃO - ARTIGO 25, INCISO ll
Tipo: MENOR PREçO

Regime: Regime de licitação não informado pelo iurisdicionado
Critério de Avaliação: POR ITEM
Elemento de Despesa: SERVIçO
Local de Abertura: SALA DE REUNIÃo DACOMISSÃO or LIctTAçÃo
DA PREFETTURA MUNICIPAL DE ULIANóPOLIS.PA
observação: NÃo INFoRMADA

Exercício: zozo

Situação: PUBLICADA

Abertura: o3/oz/zozo to:oo

Pu blícação: 3rl oSlzozo't7 zz3

Homologação: LtCtTAÇÃo AINDA NÃo REALIZADA

Será Firmado Contrato: SIM
f::1

Contratos: 
i 
o 

l

ndítivos: 
!.,ül

oÕl
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Observando, portanto, que a inexigibilidade de licitação para o objeto

avençado se tratar de um assunto amplamente aceito pelo TCM/PA.

aqur

ilr - DA RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA E JUSTTFICATTVA DO PREçO.

Assim dispõe os incisos ll e ll do Parágrafo Único do Art. z6 da Leino 8.6661%:

"Art, 26, As dispensos previstas nos §§ 2o € {o do art. 17 e no inciso lll e

seguintes do art, 24, as sítuações de inexigibilidade referidas no art. 25,

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrofo único do art, Sodesta Lei deverão ser comunicodos, dentro de 3
(três) dias, à autorídade superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 ftínco) dias, como condição para a eficácia dos otos.
(Redação dada pela Lei n" fi.1o7, de zoo5)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:
(...)
ll- razão da escolha do fornecedor ou executdnte;
ttl- justificativa do preço."
(...)

Com referência aos motivos da escolha da pessoa jurídica PINHEIRO & MELO

ADVOGADOS ASSOCIADO S/S para a prestação dos serviços objeto desse processo

de lnexigibilidade de Lícitação, fica plenamente justificada em razão das qualificações

da empresa contratada face suas atuações em outras municipalidades, conforme

podemos comprovar com os atestados de capacidade técnica juntados aos autos,

considerando ainda o fator confiança, acima destacado, guê adentra à seara da

discricionariedade do gestor na escolha do profíssional que o assessorará na questão

jurídica.

Com relação à Justificativa do Preço a ser pago à contratada, observa-se a

necessidlde de que seia incluído nos autos, a devida iustificativa.

rv- coNcLusÃo:

Diante do todo o exposto, e ainda, considerando o PREJULGADO DE TESE n'

orr/TCM/Pa, de t5 de maio de zot4, que originou a RESOLUçÃO n" r.+g1lTCM, que faz

parte integrante deste Parecer, que trata especificamente da possibilÍdade

contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza

"rD
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singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, adicionado ao

fator confiança, esta Assessoria Jurídica, com fulcro no art. 25, inciso ll, §to c/c art. i3,

lll, da Leino 8.666193, opina pela LEGALIDADE da contratação do escritório PtNHEtRO

& MELO ADVOGADOS ASSOCIADO S/S, podendo prosseguir após manifestação da

sistematização da justificativa do preço pela autoridade competente e manifestação

da Controladoria deste Município.

Na oportunídade, anexo a minuta do contrato.

É o Parecer. S.M.J.

Santa lzabeldo Pará -PA,t4 de Abril

FRANCISCO SANTOS

ASS R JURíDI MUNICIPAL - PMSIP

'A23.276

t
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