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PARECER JURÍDICO Nº. 002/2016 
 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2016. 
 

 
 

EMENTA: Contratação de Empresa para prestar serviços de Assessoria Contábil. 
 

I – SITUAÇÃO FÁTICA 
 

A Comissão de Licitação a pedido do Presidente da Câmara Municipal de Presidente 
Nova Ipixuna indaga a esta assessoria se é possível a Inexigibilidade de Licitação, 
para a contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Contábil pela 
Empresa   JORGE   LUIS   DE   OLIVEIRA   –   ME,   inscrita   no   CNPJ   nº. 

09.511.315/0001-78,  localizada na Rua 13 de Setembro, 16 – Centro -Jacundá – 

Pará, CEP: 68590-000 , Fone: (94) 3345-3375, para prestar serviços a Câmara 

Municipal, compreendendo serviços  contábeis de: a)  assessoramento a Mesa 

Diretora na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e 
princípios   contábeis   vigentes;   b)   Acompanhamento   mensal  da   execução 

orçamentária da Receita e das Despesas, compreendendo a conferência dos 
documentos; c) Elaboração das prestações de contas mensais, dos balancetes, 
demonstrativos e demais relatórios exigidos pelas resoluções do Tribunal de Contas 

dos Municípios; d) Orientação e acompanhamento da aplicação dos dispositivos 
legais vigentes. 

 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
Preliminarmente, impende salientar que a licitação é um procedimento obrigatório a 

ser adotado pela Administração Pública direta e indireta quanto pretenda contratar 
bens e serviços, por força do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal. 

 
Porém, a inexigibilidade é perfeitamente legal, prevista nos arts. 13 e 25 da Lei nº 
8.666/93, desde que caracterizada e comprovada a notória especialização dos 
prestadores dos serviços, conforme quesitos especificados no § 1º do art. 25 da 
referida lei. 

 
Outro   requisito   indispensável  para   a   contratação  por  inexigibilidade  é  a 

singularidade do serviço a ser contratado pela Administração, o que exige 
conhecimento e técnica de maior complexibilidade por parte da contratada, não 

sendo o serviço, objeto de contratação, rotineiro e comum que possa ser prestado 
por quaisquer outros profissionais do ramo.
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No presente caso, verifica-se que a empresa a que se quer contratar atende 

aos  requisitos  da  Lei  de  Licitações,  pois  os  serviços  são  singulares,  o 
executor é de notório conhecimento na sua área de atuação, eis que presta o 

mesmo serviços a outras Câmara da região. Soma-se se a isso ao fato de 
que no município de Nova Ipixuna não existe este serviço, sendo a cidade de 

Jacundá o município mais próximo, onde localiza a empresa pretendente. 
 

Além  disso,  os  doutrinadores  têm  entendido  de  que  para  os  serviços 

advocatícios  e contábeis os requisitos de notória especialização e singularidade se 

fundam na ideia de confiança necessária ao serviço advocatício, e, 

consequentemente, o contábil. Assim, há uma análise discricionária por parte do 

administrador quando da escolha do executor dos serviços advocatícios. 

 
Licitação. Inexigibilidade para contratação de advogado. Inexistência de 

infração. Lei 8.666, de 21.06.1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração 
pública. Inexigibilidade de licitação para contratação de advogado, para 
prestação  de  serviços  “patrocínio  ou  defesa”  de  causas  judiciais  ou 
administrativas. Condição de comprovação hábil, em face da natureza singular 
dos serviços técnicos necessitados, de tratar-se de profissionais ou empresas de 
notória  especialização. Critério aceitável  pela  evidente  inviabilidade  de 

competição licitatória. Pressuposto da existência de necessária moralidade 
do  agente  público  no  ato  discricionário regular na  aferição de  justa 
notoriedade do concorrente. Inexistência, na mencionada lei, de criação de 
hierarquia  qualitativa dentro  da  categoria  dos  advogados. Inexistência de 
infringencia ética na fórmula legal licitatória de contratação de advogados pela 
administração pública. Precedente no Processo E-1.062 (OAB – Tribunal de 

Ética. Processo E-1.355, rel. Dr. Elias Farah). 

 
Vejamos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: 

 
Trata-se de  contratação de  serviços de  advogado, definidos pela lei como 
‘serviços  técnicos  profissionais  especializados’, isto   é,   serviços   que   a 

Administração deve contratar sem licitação, escolhendo  o contratado de 
acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, 
Administração, deposite na especialização desse  contrato. É isso, 
exatamente isso, o que diz o direito positivo. 
Vale dizer: nesses casos, o requisito da confiança da Administração em que 

deseja contratar é subjetivo; logo, a realização de procedimento licitatório 
para a contratação de tais serviços – procedimento regido, entre outros, 
pelo princípio do julgamento objetivo – é incompatível com a atribuição
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de   exercício   de   subjetividade   que   o   direito   positivo   confere   à 
Administração para a escolha do ‘trabalho essencial e indiscutivelmente 

mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato (cf. o parágrafo 1º 

do art. 25 da Lei n. 8.666/93). Ademais, a licitação desatenderia ao interesse 
público na medida em que sujeitaria a Administração a contratar com que, 
embora vencedor da licitação, segundo a ponderação de critérios objetivos, dela 
não merecesse o mais elevado grau de confiança (Voto do Min. Eros Grau, no 
RE n. 466.705, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.2006) 

 

 
 

III CONCLUSÃO 
 

Ante todo o exposto, aliado ao interesse público e à relevância dos serviços 

de contabilidade, entendo que a contratação poderá ser feita por 

inexigibilidade   de   licitação,   desde   que   atendam  a   todos   os   preceitos 

especificados da Lei Federal nº 8.666/93, comprovando-se a notória especialização 

do serviço, além de preços coerentes com os de mercado. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

 
Nova Ipixuna, 04 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA 
Advogado – OAB/PA 14752 
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