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Parecer Jurídico 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 007-2021/001 
MODALIDADE INEXIGIBILIDADE: nº 007-2021/001 

OBJETO: Constitui a contratação de empresa, para prestação de serviços profissionais especializados 

de assessoria jurídica, para atender a demanda da Prefeitura de Pacajá. 
 

RELATÓRIO 
 

Tratam-se os presentes autos de solicitação de contratação, por inexigibilidade de licitação, 

de empresa especializada na área jurídica, para a prestação de serviços contínuos técnicos 

especializados em assessoria e consultoria jurídicas Ao Município de Pacajá - PA, compreendendo 

emissão de pareceres de alta complexidade, apoio técnico jurídico ao Município de Pacajá – PA, 

representação judicial e extrajudicial no âmbito dos tribunais, com presença do profissional na sede 

da Administração Pública Municipal. 

 

Acompanham o pedido, a declaração de dotação orçamentária, a proposta de valores e 

contrato social da empresa e sócio a ser contratado, Certidões Negativas junto às Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal, Certidão de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, Autorização do Prefeito para instauração do procedimento licitatório, o termo de 

autuação do processo licitatório na modalidade inexigibilidade nº. 007-2021 e solicitação da Comissão 

Permanente de Licitação para emissão de Parecer Jurídico. 

 

É o breve resumo. Passemos ao mérito. 

 

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o Parecer Jurídico possui caráter meramente 

opinativo, não vinculando, regra geral, na decisão de atos e processos administrativos. 

 

Preceitua a lei, que alguns atos administrativos devem ser precedidos de parecer para sua 

prática, sendo este o pressuposto/requisito do ato, fato que obriga o administrador a solicitá-lo, 

chamado de parecer obrigatório. 

 

Neste caso, a obrigatoriedade a que o administrador público está vinculado, não é a da 

conclusão ou resultado final sugerido pelo parecerista, mas da obrigação de ter que solicitá-lo por 

determinação legal, podendo, inclusive, agir de forma contrária a sugerida pelo prolator. 

 

Ainda a respeito, Mello (2007, p.142) ensina que se está diante desta espécie de parecer 

quando sua consulta é obrigatória, apesar de não necessitar praticar o ato conforme a orientação 
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emitida, ou seja, é imperativa a sua solicitação, mas o administrador não fica vinculado ao conteúdo 

conclusivo disposto. 

 

Assim, conforme exposição doutrinária, vislumbra-se, limpidamente, que a obrigação a que 

o administrador está vinculado por determinação normativa, é a de requerer o parecer. Mas isso não 

significa que ele deve decidir de acordo com as conclusões opinadas pelo parecerista, podendo agir de 

forma diversa, desde que motive sua decisão. 

 

Corroborando tal tese, o Conselho Federal da OAB editou a Súmula nº. 05 que tem a 

seguinte redação: 

“ADVOGADO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO. PODER PÚBLICO. Não poderá ser responsabilizado, 
civil ou criminalmente, o advogado que, no regular exercício do seu 
mister, emite parecer técnico opinando sobre dispensa ou 
inexigibilidade de licitação para contratação pelo Poder Público, 
porquanto inviolável nos seus atos e manifestações no exercício 
profissional, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto 
da Advocacia e da OAB). ” 

 

Assim, reforça-se que o presente Parecer é meramente opinativo, não vinculando a decisão 

do Administrador no presente caso. Feita esta ressalva, passemos à análise do pedido. 

 

Muito embora a regra geral para se contratar com a Administração Pública exija aos 

pretensos contratantes submeter-se à realização de licitação, a própria Lei nº. 8.666/93 traz algumas 

hipóteses, em casos excepcionais, em que não é necessária a realização do procedimento licitatório 

para a contratação com a Administração Pública. Tratam-se dos casos de dispensa de licitação e de 

inexigibilidade de licitação. 

 

A corrente majoritária, apoiada em julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ, trata a 

matéria como pacífica, no sentido de que o Município pode contratar, diretamente, sem licitação, pelo 

princípio da inexigibilidade de licitação, assessoria jurídica. 

 

A Lei nº. 8.666/93 define os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, tendo em 

vista, em primeiro plano, o interesse público, definindo-se interesse público como aquele que 

concerne à coletividade, de onde possa nascer benefício ou prejuízo em decorrência do ato. 

 

O art. 13 da Lei nº. 8.666/93 declara expressamente serem considerados serviços técnicos 

especializados os trabalhos relativos a assessorias ou consultorias técnicas e o patrocínio ou defesa de 

causas judiciais ou administrativas. 
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Prescreve o art. 25 do Estatuto das Licitações ser inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição para os serviços técnicos enumerados no já referido art. 13, desde que de 

natureza singular, o inciso I e o § 1º, do mesmo art. 25. 

 

É importante, todavia, para atendimento do texto legal, que se entenda objetivamente o que 

venha a ser natureza singular do objeto da contratação. Entende-se que a singularidade informada 

pela Lei, se refere ao serviço a ser prestado. 

 

Singularidade, todavia, não pode ser entendida como unidade. É singular o serviço que 

possua particularidades que permitam distingui-lo de outros. Tem, no corpo da Lei, o sentido de 

especial. Também a singularidade se ressalta da capacidade intelectual do profissional. 

 

A singularidade dessa prestação de serviços está fincada nos conhecimentos individuais de 

cada profissional da advocacia, impedindo, portanto, que a aferição da competição seja plena, pois 

não se licitam coisas desiguais, só se licitam coisas homogêneas. 

 

A inviabilidade de competição, como um dos pressupostos de natureza legal, estabelece-se 

pela impossibilidade de licitar valores heterogêneos. Não se pode buscar a prestação do melhor 

serviço profissional pelo menor preço ofertado. Não se trata de compra de mercadorias. Não pode o 

profissional capaz de ofertar o melhor serviço competir com outro sem especialização pelo preço a ser 

ofertado. Não é esse o interesse público da contratação. Trabalho intelectual não pode ser aferido em 

termos de menor preço. 

 

Entende-se, na verdade, ser impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho 

intelectual do advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, 

mostrando-se patente a inviabilidade de competição. 

 

O advogado desempenha um trabalho singular, onde a sua criação intelectual retira do 

administrador público a necessidade de promover o certame licitatório para, através do menor preço, 

escolher qual seria a melhor opção para a administração pública contratar. 

 

 Após a análise da Lei de Licitação, pode-se afirmar, com certeza, de que os serviços 

técnicos profissionais especializados relativos a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas dos advogados, independentemente de suas qualificações pessoais, possuem natureza 

singular, pelo fato da notória especialização que a profissão em questão exige. 
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Entende-se que a notória especialização, para efeito de exonerar a Administração de prévia 

licitação para a contratação dos serviços, tem como critério básico o perfil da profissão da advocacia e 

a intelectualidade do prestador de serviços, na forma do § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93. 

 

Embora não seja reconhecidamente exaustiva a relação constante do art. 25 da Lei nº. 

8.666/93, ela contempla expressamente a contratação de profissional do direito em diversos casos. Na 

contratação de advogado o que a Administração Pública busca, presente o interesse público, não é 

necessariamente o menor preço, mas o resultado a ser alcançado com a contratação. O preço, 

todavia, deve ser razoável, definido em razão da maior ou menor complexidade do serviço. 

 

Necessariamente, o procedimento de licitação não se oferece como a melhor opção ofertada 

à Administração para a contratação de advogado, seja para a defesa em processos judiciais, seja para 

a prestação de serviços de assessoria ou consultoria, cabendo ao administrador o direito de optar 

discricionariamente pela contratação desse ou daquele profissional, presente a inexigibilidade de 

licitação. 

  

Contratando diretamente o advogado, não estará a autoridade administrativa cometendo 

infrações e nem agindo no vácuo da lei, visto que a Lei 8.666/93 não impede a aludida tomada de 

posição, devendo apenas o administrador justificar a escolha dentro de uma razoabilidade. 

 

Portanto, diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, 

fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo 

interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do 

melhor profissional. 

 

No decorrer deste Parecer conclui-se que a contratação direta de advogado ou escritórios 

jurídicos, pelo princípio da inexigibilidade de licitação, para o assessoramento de Prefeituras é 

totalmente permitido. 

 

Por fim, a inviabilidade de competição se dá quando se torna impossível competir trabalhos 

intelectuais. A prestação de serviços dos advogados se dá de forma totalmente intelectual. Não existe 

uma fórmula a ser seguida. O advogado está em processo contínuo de criação intelectual. Assim, é 

inviável a competição. No caso de contratação de assessoria jurídica, nem sempre o menor preço 

traduz-se no melhor contrato.  

 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Assim, conclui-se pela viabilidade da contratação direta, pelo princípio da inexigibilidade de 

licitação, de advogados ou escritórios jurídicos para a prestação de assessoria aos Municípios. Não 

incorrerá o gestor público em crime de improbidade administrativa. 

 

Por todo o exposto, sou favorável pelo DEFERIMENTO da contratação da empresa MANUEL 

CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, através do procedimento de inexigibilidade de 

licitação. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

 
Medicilândia, 05 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 
 

Ingryd Oliveira Couto 
OAB/PA 14.834-B 

                 Advogada  
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