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PARECER JURÍDICO 

Interessada: Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

1. Relatório  

 

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Procuradoria na qual se requer 

análise jurídica acerca da fase instrutória de inexigibilidade de processo 

licitatório para contratação empresa de consultoria para o treinamento e o 

aperfeiçoamento de servidores no sistema ComprasNet. 

 

 

2. Fundamentos Jurídicos 

 

Acerca das hipóteses de inexigibilidade de licitação assim dispõe a Lei 

8.666/93: 

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; 

(...) 
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Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

(...) 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

(...) 

§ 1o  Considera-se de notória especialização 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. 

 

 Na situação analisada se pretende a contratação de empresa de 

consultoria objetivando a capacitação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos sobre o sistema de aquisições públicas ComprasNet. 

 O requisito da notória especialização restou devidamente comprovado 

pelos documentos que atestam a capacidade técnica da empresa, que foram 

emitidos por órgãos para os quais foram prestados serviços similares aos que 

se pretende contratar. 

 Portanto, considerando a ocorrência da subsunção do fato à norma suso 

mencionada, opinamos pela regularidade da fase instrutória deste 

procedimento. 

 

3. Conclusão 

Ante o exposto, opinamos pela regularidade jurídica da fase instrutória do 

procedimento em análise. 
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 É o nosso parecer, salvo melhor juízo. 

 

 Pacajá, Pará, 25 de abril de 2019. 

 

 

 

____________________________________ 

Alfredo Bertunes de Araújo 

Procurador-Geral do Município de Pacajá 

Decreto nº. 027/2017 - OAB-PA 24.506-A 
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