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CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

PODER LEGISLATIVO 
 
Memorando nº 003/2017-CPL   Maracanã-Pa, 02 de janeiro de 2018. 
 
Exmo. Senhor 
José Augusto da Silva Casseb 
Presidente da Câmara municipal de Maracanã 
 
Ref. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2018-CMM. 
Objeto: contratação de Assessoria Jurídica. 

 
 

Esta Comissão Permanente de Licitação, nesta data, autuou sob o nº 
001/2018-CMM o processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO destinado à 
contratação Assessoramento jurídico. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Justifica-se a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos 

profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e 
especializados na área do Direto Administrativo, que possam orientar os servidores 
nos processos administrativos, incluindo a elaboração legislativa, emissão parecer, 
acompanhamento jurídico de licitações e contratos, elaboração de defesas contábeis 
e administrativas e qualquer outras junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará – TCM-PA, assessoria na solução dos pontos de dificuldade da 
execução orçamentária e da aplicação das normas gerais de direito financeiro e de 
contabilidade pública, consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal 
e outros, bem como diante da inexistência de profissionais  capacitados, graduados 
e especializados no quadro geral de pessoal da Câmara Municipal de Maracanã, 
que possam orientar os servidores no processo de reorganização e adaptação 
administrativa. 

Como a Câmara Municipal de Maracanã já vinha mantendo contatos de 
serviços técnicos profissionais especializados no ramo do Direito Público, a 
continuidade dessa medida administrativa revela-se oportuna e conveniente para 
atender o interesse dessa Casa Legislativa, diante da falta de pessoal mais 
experiente e conhecimentos mais aprimorados, que escapam da trivialidade das 
atividades rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia, mas dependem, fundamentalmente, 
de orientação e ensinamentos de maior qualificação, que só podem ser oferecidos 
por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra, 
também, de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e 
outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e 
adequado para atender os legítimos interesses desta Câmara Municipal. 

 
ESCOLHA DOS EXECUTANTES: 

 
Indica-se a contratação da empresa VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 
22.137.729/000147, estabelecida na Trav. Benjamin Constant, nº 601, Bairro reduto, 
Belém/PA, CEP.: 66053-040, em face das informações de que possui pelo menos 
dois profissionais de assessoria e consultoria jurídica com comprovada 
especialização acadêmica no ramo do Direito Público, abrangendo as áreas 
administrativa, constitucional e tributária. 
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Além do mais, consta que esses profissionais são muito experientes, pois há 

vários anos prestam serviços especializados para as Administrações municipais, 
com destacada e elogiada atuação pelos representantes legais dos entes 
contratantes. 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, Tribunal de 
Contas dos Municípios etc. 

 
Desse modo, então, o contrato de serviços técnicos profissionais especializados 

alcançaria atividades relacionadas com assessoria e consultoria, auditoria de atos 
jurídicos em geral, elaboração de defesas contábeis e administrativas junto ao 
Tribunal de Contas do Municípios, elaboração de projetos de leis e decretos, 
orientação jurídica e legal ao Gabinete do Presidente etc. 

 
Sem perder de vista que a contratação de profissional jurídico e técnico depende 

do grau de confiabilidade que transmite com o histórico de seu trabalho em outras 
Municipalidades, de modo a tranquilizar a Administração quanto a dispor de serviços 
de qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes 
interesses do Município. 

 
DO PREÇO DOS SERVIÇOS 

 
O preço mensal de R$ R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensais e o 

valor global para doze meses é igual a R$ R$ 102.000,00  (cento e dois mil reais) 
coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida pela Administração 
municipal, diante das necessidades de atendimento de questões multidisciplinares, 
que mobilizarão os profissionais da empresa indicada para a contratação direta, não 
só com as visitas semanais na sede desta Municipalidade, mas com a 
disponibilidade do escritório profissional para acompanhar e atender os assuntos 
supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e imediata atenção. 

 
Para cotejar o preço proposto, foram levantados os valores de serviços técnicos 

profissionais idênticos ou semelhantes, prestados nos Municípios mais próximos da 
região, como Marapanim, Igarapé Açu, Magalhães Barata, Curuça, obtendo-se como 
resultado das pesquisas realizadas uma variação média entre R$4.000,00 e 
R$6.000,00, dependente do grau de comprometimento e de dedicação dos 
profissionais, em razão do alcance e da expressão do objeto da contratação. 

 
A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente “bruto”, ou 

seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir 
todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e 
previdenciário. 

 
O valor proposto está compatível com o praticado no mercado, conforme resta 

informado na solicitação da Presidência dessa Casa Legislativa que deu origem a 
este processo. 
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DA AMPARO LEGAL: 
 

Por força de mandamento constitucional, a Administração só pode adquirir os 
bens e serviços necessários para o atendimento do interesse público por meio de 
um procedimento formal, chamado licitação, tutelado por lei, em que, em condições 
de igualdade, particulares competem para poder contratar com a Administração, 
devendo prevalecer sempre a proposta mais vantajosa. 

 
 
Os serviços prestados por advogados, por sua natureza e por definição legal, 

são serviços técnicos especializados, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei 
8.666/93, que os inseriu no rol das hipóteses elencadas na Lei, conforme se vê: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, 
consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos 
relativos a: V – patrocínio ou defesa de 
causas judiciais ou administrativas. 

 
Não resta dúvida que, para a contratação de serviços técnicos de advocacia, a 

licitação poderá não ser exigida.  
 
A inexigibilidade de licitação é um tema delicado, contempla um dos dispositivos 

da Lei de Licitações que tem originado grandes controvérsias, pois prevê a 
possibilidade de se contratar serviços com profissionais ou empresas sem licitação. 
Mas, para isso, é necessário que se alcance o exato significado das expressões: 
inviabilidade de competição (art. 25, caput), singularidade do serviço pretendido e 
notória especialização (art. 25, II): 

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;  

(...) 
Cumpre esclarecer, entretanto, que a contratação direta não exclui um 

procedimento licitatório. 
 

Sobre o assunto, o eminente professor Marçal Justen Filho, ensinou:  
 

Tal como afirmado inúmeras vezes, é 
incorreto afirmar que a contratação direta 
exclui um “procedimento licitatório”. Os 
casos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação envolvem, na verdade, um 
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procedimento especial e simplificado para 
a seleção do contrato mais vantajoso para 
a Administração Pública. Há uma série 
ordenada de atos, colimando selecionar a 
melhor proposta e o contratante mais 
adequado. “Ausência de licitação” não 
significa desnecessidade de observar 
formalidades prévias (tais como 
verificação da necessidade e 
conveniência da contratação, 
disponibilidade de recursos etc.). Devem 
ser observados os princípios 
fundamentais da atividade administrativa, 
buscando selecionar a melhor contratação 
possível, segundo os princípios da 
licitação. (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 12 ed. São 
Paulo: Ed. Dialética. 2008. p. 366) 

 
A contratação direta de advogado tem fundamento no art. 25, inciso II, da Lei n. 

8.666/93 (contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização). 

 
Para tanto, como dissemos anteriormente, impõe-se a necessidade de alcançar 

o exato significado das expressões: inviabilidade de competição (25 caput); 
profissionais com notória especialização e singularidade do serviço 
pretendido (art. 25, II). 

 
 
A inviabilidade de competição, prevista no caput do art. 25, ocorre quando ela for 

inviável, que se caracteriza pela ausência de alternativas para a Administração 
Pública, quando só existir um profissional em condições de atender à necessidade 
Estatal, não se justificando realizar a licitação (fase externa), que seria um 
desperdício de tempo e recursos públicos.  

 
No caso da contratação de advogado, por inviabilidade de competição, a 

hipótese está prevista no inciso II, do art. 25 da Lei 8.666/93, quando o profissional 
for notoriamente especializado e o serviço pretendido pela Administração for de 
natureza singular.  

 
A lei, portanto, não deixa margem para especulações acerca da notória 

especialização, que só pode ser entendida como sendo o reconhecimento público da 
capacidade do profissional acerca de determinada matéria, ou seja, aquele que 
desfrute de prestígio e reconhecimento no campo de sua atividade, como no 
presente caso.  

 
Resta evidente, portanto, que a contratação de advogado notoriamente 

especializado por inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, V, 
da Lei Federal nº 8.666/93 é legal, e não constitui qualquer ilegalidade 

End.: Av. Magalhães Barata, s/n - CNPJ: 05.111.596/0001-10 – Fone: (91)3448-1438 – CEP: 68.710-000 
Maracanã - Pará 



ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

PODER LEGISLATIVO 
 

 
 
Pela urgência de se dispor de serviços de assessoria jurídica, especialmente 

nas áreas propostas pelo profissional em contratação, a Lei nº 8.666/1993, que rege 
as aquisições e contratações da Administração Pública, permite, em suas exceções, 
a contratação direta de serviços de natureza iguais aos ora propostos. 

 
Por conta do antes exposto e pela urgência da necessidade de contratação dos 

serviços e atendido o disposto nos artigos 25, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, art. 2º, e 
de forma a cumprir o disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, apresentamos a 
presente Justificativa e submetemos o presente processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 001/2017-CMM, para que, se assim julgar procedente, exare a 
respectiva RATIFICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO-. 

 
 

 
 
 

Respeitosamente, 
 
 
 

___________________________________ 
Eva Nayana de Souza Dias 

Presidente da CPL/CMM 
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