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PARECER JURÍDICO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.02.2021.001/CPL – PMSSBV 

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2021-004 
 
ASSUNTO: Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços Especializados de Engenharia, para 
supervisão, coordenação, orientações técnicas, pareceres técnicos, elaboração de projetos, 
elaboração de orçamentos e fiscalização de obras para atender às necessidades do Município 
de São Sebastião da Boa Vista-Pa. 

 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de processo de contratação de empresa especializada para Serviços 
Especializados de Engenharia, para supervisão, coordenação, orientações técnicas, pareceres 
técnicos, elaboração de projetos, elaboração de orçamentos e fiscalização de obras, no intuito 
de atender às demandas e necessidades apresentadas por esta Municipalidade. 

 
Atendendo às providências preliminares, fez-se juntada aos autos do  ofício da 

SEMAD solicitando a presente contratação, Termo de Referência contendo justificativas, 
estimativa, dotação orçamentária e afins, da proposta de preço, descrição das atividades a 
serem realizadas, pugnadas no instrumento  contratual. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de 
orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas  em análise de acordo 
com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade 
competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não. 

 
Pois bem, no que toca à possibilidade de contratação de pessoa jurídica para os 

serviços especializados de Engenharia, para supervisão, coordenação, orientações técnicas, 
pareceres técnicos, elaboração de projetos, elaboração de orçamentos e fiscalização de obras 
mediante processo de Inexigibilidade de Licitação, nos termos  do que aduz o art. 25, II, c/c art. 
13, III e IV, da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Quanto à análise do 
processo sub oculis, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 trata da seguinte forma: 

 

Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver a inviabilidade de 
competição, em especial: 
(omissis) 
 
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; 
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É de se notar, ainda, que o art. 25 da Lei nº 8.666/93, em seu §1º, conceitua notória 
especialização como a condição de o “profissional ou empresa cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato”. 

 

Acerca do tema, cumpre referir e trazer à tona as lições de Marçal Justen 
Filho: 

 

“A contratação de serviços, nos casos do inc. II do art. 25, visa a obter 
não apenas uma utilidade material. É evidente que interessa à 
Administração a produção de um certo resultado, mas a contratação 
também é norteada pela concepção de que esse resultado somente 
poderá ser alcançado se for possível contar com uma capacidade 
intelectiva extraordinária. O que a Administração busca, então, é o 
desempenho pessoal de ser humano dotado de capacidade especial 
de aplicar o conhecimento teórico para a solução de problemas do 
mundo real”. (JUSTEN FILHO, Marçal, Pedro. Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos São Paulo: Dialética, 2012., p. 
418). 

 
Neste diapasão, o Tribunal de Contas da União – TCU consolidou o entendimento 

firmado em sua Súmula 252, que assim apregoa: 
 

“A inviabilidade de competição para a contratação de serviços 
técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, 
decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico 
especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, 
natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.” 

Nesse sentido o Acórdão nº 1.039/2008, da 1ª Câmara, tendo como relator o Ministro 
Marcos Bemquerer Costa: 

 

“Tratando-se de exceção à regra geral de licitar, o art. 25, caput e inciso 
II, da Lei n. 8.666/1993 preconiza que, além da inviabilidade de 
competição, a contratação de serviços com base na hipótese de 
inexigibilidade de licitação, depende do preenchimento dos seguintes 
pressupostos: a) que sua natureza seja singular, impedindo o 
estabelecimento de requisitos objetivos de competição entre os 
prestadores. Saliente-se, nesse tocante, que serviço de natureza 
singular é aquele caracterizado por marca pessoal ou coletiva (quando 
realizado por equipe), que o individualiza em relação aos demais; 
 

b) que o executor possua notória especialização. O art. 25, § 1° 
da Lei n. 8.666∕93, oferece os elementos hábeis para que a 
Administração verifique e comprove que o profissional possui 
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notória especialização, quais sejam: desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 
equipe técnica, ou outros requisitos relacionados às suas 
atividades”. (Grifo nosso). 

 

No âmbito dessa análise, relativamente à ocorrência dos requisitos exigidos para 
a configuração da hipótese de inexibilidade, entrou em vigor a lei federal 14.039/2020, de 
17.08.2020, que alterou o Estatuto da OAB (L8906/94) e o Dec-Lei 9295/46, para dispor sobre 
a natureza técnica e singular dos serviços pretados por advogados e contadores. Contudo, 
embora especifique as profissões de advogado e contador, essa legislação dispõe precisamente 
sobre o reconhecimento da natureza técnica e da singularidade do serviço, uma vez atestada a 
notória especialização desses profissionais que, na mesma justa e precisa esteira dos serviços 
de engenharia, se destacam em face de desempenho anterior, estudos, experiência, 
publicações, aparelhamento, equipe técnica, dentre outros elementos, em consonância com o 
§1º do art. 25, da Lei 8.666/93 e do parágrafo único do artigo 3º-A, da lei 8.906/94, incluído pela 
Lei 14.039/2020: 

 

“Art. 1º A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), passa 
a vigorar acrescida do seguinte art. 3°-A: 
Art. 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, 
técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, 
nos termos da lei. 
 

Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou 
a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.”. (Grifo nosso). 

 

Ora, a Justificativa da Contratação, constante da Declaração de Inexigibilidade 
acostada aos autos do procedimento, bem menciona o enquadramento do caso aos requisitos 
exigidos e acima mencionados, especificando um a um a devida ocorrência e assim destacou: 

 

“Sendo assim, na conformidade do que dispõe a súmula 252-TCU, 
podemos inferir que para que se admita a possibilidade de 
inexigibilidade de licitação, para a contratação de serviços técnicos 
profissionais especializados, exige-se a demonstração da 
inviabilidade da competição, no âmbito do certame licitatório, 
inviabilidade essa que, a teor da referida Súmula 252/TCU, decorrem, 
concomitante, de três requisitos, quais sejam: serviço técnico 
especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, 
natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. O 
caso específico amolda-se claramente à hipótese enunciada na 
Súmula 252 do TCU, restando presentes os requisitos que autorizam 
a contratação direta. 
 

Da Natureza técnica especializada do serviço. O serviço objeto da 
contratação o é, por consideração legal genérica, de natureza técnica 
especializada, somente operado mediante habilitação técnica 
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específica (CBO 2142-05), de nível superior e com inscrição em órgão 
de classe. Isto, ademais, é o que dispõe o art. 13, cujo caput já 
considera “serviços técnicos profissionais especializados” os casos 
que enumera. O caso em questão, nessa linha, enquadra-se nos 
incisos III e IV do referido artigo da lei de licitações, cumprindo, assim, 
o primeiro requisito. 
 

Da Singularidade do Serviço e Notoriedade da Especialização do 
Contratado. Embora não se confundam tais requisitos a aferição de 
ambos, de modo geral e no presente caso concreto, denota evidente 
relação de causalidade mútua, de modo que o serviço singular revela 
a notoriedade do profissional e vice-versa. Nesse sentido, no caso 
específico da contratação ora em justificação, ambos os requisitos se 
fazem presentes. De início, na aferição da singularidade, na esteira da 
assentada jurisprudência do TCU, deve-se atentar para que não se 
confunde tal requisito - a singularidade do serviço – com as ideias de 
unicidade, exclusividade, ineditismo ou raridade. Tais noções 
enquadram a contratação nos ditames da cabeça do artigo 25 da lei 
de licitações e não no caso específico, ora justificado, do inciso II do 
mesmo dispositivo legal. Assim, a ocorrência desse requisito, na 
análise dos casos de inexigibilidade sob os moldes do art. 25, II, não 
pode ser reduzida às referidas noções, de ponderação mais 
caracteristicamente objetivas. A segurança da obtenção dos objetivos 
jurídica e materialmente buscados com a contratação dependem, em 
elevado grau, de elementos impassíveis de aferição objetiva e que 
forneçam elementos claros e idôneos viabilizadores da competição. O 
caso ora justificado demonstra a singularidade do serviço objeto da 
contratação em especial pela notoriedade da especialização do 
profissional contratado, na esteira da relação de causalidade acima 
mencionada e hoje reconhecida, inclusive, por força de disposição 
legal. Trata-se da lei Federal n.º 14039, de 17.08.2020, a qual a 
presente justificativa invoca por analogia, haja vista ocupar-se dos 
mesmos requisitos contratuais. O art. 1º dá nova redação ao art. 3º-A 
da lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), o qual passou a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 3º-A. Os serviços profissionais de advogado 
são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada 
sua notória especialização, nos termos da lei” (sem grifos no original). 
Coube, entretanto, ao parágrafo único do referido dispositivo, com a 
alteração da lei 14039/2020, a caracterização conceitual da “notória 
especialização”, assim dispondo: “Parágrafo único. Considera-se 
notória especialização o profissional ou sociedade de advogados cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados 
com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato”. Essas mesmas especificações são asseguradas pela 
referida lei à contratação dos serviços de contador, igualmente pessoa 
física ou jurídica. No caso justificado a sociedade profissional 
contratada, além da capacidade técnica formalmente atestada, é 
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possuidora de conhecimento diferenciado da diferenciada realidade 
local, em face de suas atuações anteriores e sua experiência, 
somados ao seu diversificado aparelhamento e equipe técnica, de 
modo a tornar evidente a notoriedade de sua especialização e 
singularidade de seu serviço, demonstrando, assim, a ocorrência do 
segundo e do terceiro requisitos ensejadores da inviabilidade da 
competição e atendendo, outrossim, as disposições do artigo 25, II da 
lei 8.666/93, em combinação específica com o artigo 13, III e IV, da 
mesma lei.” 

 

Essa é a posição majoritária da jurisprudência dos tribunais. O STJ, a esse 
respeito assim vem decidindo: 

 

“AgInt no AREsp 1535308 / MG  
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
2019/0193890-6 
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
EMENTA 
DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIO E CONTÁBIL PELO 
ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPARAÓ/MG. PRETENSÃO 
JULGADA IMPROCEDENTE PELA CORTE DAS ALTEROSAS. 
PRETENSÃO DO ACUSADOR DE REFORMA DA SOLUÇÃO 
UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR, A QUAL CONFIRMOU 
O ARESTO QUE ABSOLVEU OS DEMANDADOS ÀS SANÇÕES DA 
LEI 8.429/1992. O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM ESTEIO NO 
QUADRO EMPÍRICO REPRESADO NO CADERNO PROCESSUAL, 
ATESTOU A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E A 
SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIO E CONTÁBIL, 
MOTIVO PELO QUAL A CONTRATAÇÃO SE ENCARTA EM 
INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO. CONDUTA 
ÍMPROBA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO 
ACUSADOR DESPROVIDO. 
 

1. Os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados, conforme aduz o citado art. 13 da Lei de Licitações, 
deverão ser celebrados mediante a realização de concurso, com 
estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Ressalvam-se, no 
entanto, justamente os casos de inexigibilidade de licitação, efetiva 
conjugação dos arts. 13 e 25, II da Lei em comento. 
2. Exige-se, para os fins do reconhecimento de inviabilidade de 
competição, que o contratado tenha notória especialização na 
seara em que atua, de modo a evidenciar que o seu labor é o mais 
adequado para a satisfação do objeto contratado, além de se tratar 
de convocação do contratante para um trabalho com a 
característica da singularidade. 
3. O eminente Professor MARÇAL JUSTEN FILHO apresenta o 
magistério segundo o qual a natureza singular se caracteriza como a 
situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada 
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satisfatoriamente por qualquer profissional especializado. Envolve os 
casos em que demandam mais do que a especialização, pois 
apresentam complexidades que impedem obtenção de solução a partir 
da contratação de qualquer profissional (ainda que especializado) 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São 
Paulo: RT, 2014, p. 498).  
4. Nessa linha interpretativa, a pretensão do Órgão Acusador vai de 
encontro ao entendimento desta Corte Superior de que a contratação 
direta de serviços de Advocacia deve estar vinculada à notória 
especialização do prestador do serviço e à singularidade do objeto 
contratado (hipóteses incomuns e anômalos), caracterizando a 
inviabilidade de competição (Lei 8.666/93 - arts. 25, II e 13, V), 
avaliada por um juízo de razoabilidade (AgRg no AgRg no REsp. 
1.288.585/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 9.3.2016).  
5. Na presente demanda, o Tribunal das Alterosas, com base na moldura 
fático-probatória que se decantou na espécie, compreendeu (fls. 
1.896/1.906) que os serviços advocatícios e contábeis contratados pelo 
Município de Caparaó/MG atendiam aos requisitos de inexigibilidade, 
por condizerem com serviços singulares, em que se exige apuro e 
especialização do profissional técnico, sendo, portanto, inviável a 
competição, não havendo falar- se em violação à Lei de Licitações e, 
portanto, ausente a tipicidade ímproba.  
6. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.”.(GRIFAMOS) 

 

Assim, compulsando os autos, de fato verifica-se que a documentação acostada 
ao processo assegura o atendimento à exigência legal da notória especialização, prevista no art. 
25, II e no §1º da Lei 8.666/93. Dos documentos submetidos à apreciação desta Procuradoria 
Jurídica, constam comprovante de atuação perante outras entidades municipais e certidões 
referentes atuação da Sociedade contratada. 

 

Inobstante a configuração da situação de inexigibilidade de licitação para o caso 
em tela, por dever de ofício e, sobretudo buscando assegurar que a contratação desse serviço 
técnico especializado seja precedida de máxima cautela para a idônea satisfação da 
necessidade pública ora identificada, tornam-se necessárias, ainda, as seguintes ponderações: 

I. Sendo o serviço uma prestação que satisfaça  uma 
obrigação de fazer, impõe-se a exigência legal da clara e precisa 
definição do objeto e das condições contratuais, art. 55 da Lei 
8.666/93, que deverão ser consignadas num contrato administrativo 
formalizado por escrito, com vistas ao cumprimento das disposições 
legais vigorantes e da fiel execução do objeto; 

II. Respeitante a exigência contida no art. 111, do Estatuto 
das Licitações, cabe ressaltar que se a lei diz “contratar”, 
subentende-se que no contrato fique tudo especificado, pois a feitura 
dele já está subsumida à cessão dos direitos patrimoniais fixados no 
contrato; 

III. Não obstante tratar-se de serviço técnico especializado, 
e que por isso mesmo pode dificultar a comparação de valores 
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monetários, é de cautela a adoção da providência expressa no inciso 
IV do art. 43 (conformidade com os preços do mercado), ou então, a 
manifestação por quem de direito de que o preço ajustado é 
compatível com o objeto pretendido, notadamente em razão da 
previsão legal explicita no §2º do art. 25. 

 

Também, nos termos do parágrafo único do art. 61, a publicação resumida do 
instrumento de contrato no prazo da Lei é condição indispensável para a sua eficácia. Por fim, a 
ausência de licitação não equivale à contratação informal, bem como não autoriza a 
Administração a efetuar escolhas arbitrárias ou inadequadas à satisfação do interesse público, 
devendo a escolha observar os critérios de notoriedade e especialização, conforme se busca 
concretizar no presente processo. 

3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, feitas as cosniderações desta Assessoria Jurídica, à luz das 
disposições normativas pertinentes, em especial o disposto no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, 
hipótese em que, configurando assim o interesse público e  a preservação de seu patrimônio, 
com vista à busca da maior segurança na obtenção dos objetivos públicos envolvidos, bem 
como restando inviável o procedimento competitivo, pelos motivos já apresentados, esta 
Procuradoria manifesta-se favorável à legalidade Inexigibilidade de Licitação em comento 
e posterior contratação da pessoa jurídica individualizada nos autos, com notória 
especialização em serviços de Engenharia, segundo o objeto da contratação, para supervisão, 
coordenação, orientações técnicas, pareceres técnicos, elaboração de projetos, elaboração de 
orçamentos e fiscalização especializada, para atender as necessidades do Município de São 
Sebastião da Boa Vista-PA, restando plenamente justificada a Inexigibilidade de Licitação em 
comento, por estar dentro da legalidade. 

 

Recomenda-se que seja solicitado pelo Município as atualizações das certidões 
apresentadas pela empresa, conforme for ocorrendo o seu respectivo vencimento. 

 
É o parecer. 

 

Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista-PA, 10 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

 

GILSON CARVALHO QUARESMA 
Assessor Jurídico Municipal de São Sebastião da Boa Vista-PA OAB/PA 

Nº 10.481 
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