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SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

ASSUNTO: POSSIBILIDADE JURÍDICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
 

1.      RELATÓRIO

               Trata-se de consulta jurídica para análise de regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação, que
consiste na contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em Direito Público, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto, especialmente para
realizar assessoramento consultivo através de equipe técnica de advogados, com elaboração teses jurídicas e
assessoramento nas demandas extrajudiciais de caráter especializado em auxílio à Procuradoria Municipal; b)
Acompanhamento e monitoramento de processos administrativos em tramitação perante Entidades Administrativas
(Secretaria Estaduais, Órgãos de Governo, repartições públicas, dentre outros); c) Assessoramento em demandas
administrativas que envolvam questões de notória complexidade no âmbito do Controle Externo; d) Formação de equipe
técnica especializada, para elaboração de teses jurídicas e consultas técnicas sobre questões especializadas no âmbito do
direito Administrativo, Municipal e Constitucional; e) Assessoramento sobre legislação vigente, Instruções Normativas,
Portarias, Resoluções, bem como, comunicação sobre qualquer fato ou teses em questões que demandam alta
complexidade jurídica

               Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, para fins de atendimento ao art. 38, inciso VI e § único da Lei Federal
nº 8.666/1993. É o breve relatório.

 2.      FUNDAMENTAÇÃO           
 

               Preliminarmente, cumpre esclarecer, que este parecer jurídico está subordinado aos aspectos legais envolvidos no
procedimento trazido a exame, bem como ao atendimento aos requisitos de contratação direta.

                Passamos à análise. A inexigibilidade de licitação é utilizada em casos que houver inviabilidade de competição,
podendo ser caracterizada tanto em casos de exclusividade de produto ou para contratação de serviço técnico singular, em
que haja inviabilidade de seleção de proposta mais vantajosa, através de critérios específicos.
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                Neste mister, com o advento da Lei 8.666/1993, acabou por regulamentar todo o processo licitatório, bem como, a
contratação com a administração pública, contendo nela, viabilidade para contratação direta via inexigibilidade no processo
licitatório para a contratação de pessoa jurídica. Vejamos a redação dada pelo artigo 25. II da Lei ao norte aludida:

 Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

( .. .)

II – para 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.

                Desta forma, existindo o lastro na inviabilidade de competição, configura o que a Lei de Licitações e Contratos da
Administração Pública denominou de inexigibilidade de licitação, sendo que uma vez caracterizada tal situação, a decisão
de não realizar o certame é vinculada, não restando alternativa à Administração senão a contratação direta.

                Observa-se, no entanto, que a inexigibilidade de licitação será efetuada através de um procedimento com a
observância, sobretudo, dos princípios que regem a Administração, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, buscando a seleção do contrato mais adequado e vantajoso à Administração.

                Portanto, para caracterizar a inexigibilidade de licitação, deverá a contratação atender aos seguintes requisitos: se
tratar de serviços técnicos de natureza singular e com empresas ou profissionais de notória especialização.

                Nesta senda, a inexigibilidade é amparada pela decorrência do trabalho singular desempenhado no estado do
Maranhão pela referida empresa, na qual a criação intelectual da mesma, retira do administrador público a necessidade de
promover o certame licitatório para que através do menor preço escolha qual fosse supostamente a melhor opção para o
serviço público a ser contratado.

                Essa característica do objeto, afasta a possibilidade de realização de uma licitação entre os possíveis
interessados, pois os critérios de escolha do executor encontram-se no campo da subjetividade e da confiança na empresa
que irá desempenhar essas atividades, pois não seria possível comparar metodologias e experiências diversas.

                Da mesma forma, em momento algum estar-se-á colocando o referido objeto como único, mas como singular,
atípico, incomum, não corriqueiro, não facilmente encontrado no mercado, sendo essa uma característica que satisfaz do
previsto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, quando da impossibilidade de realização de uma licitação.

                O aspecto intelectual e criativo faz toda diferença para a boa execução do objeto e está intrinsicamente relacionado
ao sucesso do objetivo da Administração, valendo mencionar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser havido como singular quando nele
interferir, como requisito de 101 Serviços técnicos profissionais especializados satisfatório
atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo,
o traço, a engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual, artística, ou a argúcia de
quem o executa, atributos, estes, que são precisamente os que a Administração reputa convenientes e
necessita para a satisfação do interesse público em causa. Embora outros, talvez até muitos,
pudessem desempenhar a mesma atividade científica, técnica ou artística, cada qual o faria à sua
moda, de acordo com os próprios critérios, sensibilidade, juízos, interpretações e conclusões, parciais
ou finais, e tais fatores individualizadores repercutirão necessariamente quanto à maior ou menor
satisfação do interesse público. Bem por isto não é indiferente que sejam prestados pelo sujeito ‘A’ ou
pelos sujeitos ‘B’ ou ‘C’, ainda que todos estes fossem pessoas de excelente reputação. É natural,
pois, que, em situações deste gênero, a eleição do eventual contratado – a ser obrigatoriamente
escolhido entre os sujeitos de reconhecida competência na matéria – recaia em profissional ou
empresa cujos desempenhos despertem no contratante a convicção de que, para o caso, são
presumivelmente mais indicados do que os de outros, despertando-lhes a confiança de que produzirá
a atividade mais adequada para o caso. (BANDEIRA DE MELLO, p. 558.)
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               Com a publicação da Lei nº 14.039, de 17 de agosto de 2020, que acresceu o art. 3º-A à Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994 (Estatuto da OAB), Os serviços profissionais de advogado são técnicos e singulares, por sua natureza, desde que
comprovada sua notória especialização através de estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe
técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, in verbis:
 

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."
 

               Preceitua o referido dispositivo legal que a escolha recaia sobre empresa ou profissionais dotados de
especialização notória, ou seja, incontroversa, e cujas qualificações diferenciadas sejam aferidas por elementos objetivos,
reconhecidos pelo mercado.

                Superada a discussão que pairava sobre a singularidade dos serviços advocatícios, com o artigo 1º da Lei nº
14.039/2020, restou à administração pública comprovar, tão somente, a notória especialização dos profissionais a serem
contratados com o objeto contratual, já que o dispositivo legal supramencionado é claro em afirmar que OS SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE ADVOGADO SÃO, POR SUA NATUREZA, TÉCNICOS E SINGULARES.        

                             Neste cenário, prevalece o entendimento no sentido de que se torna dispensável a realização de licitação
para a contratação de serviços profissionais de advogado pela administração pública, principalmente quando se tratar de
trabalho de natureza jurídica singular e de profissional com notória especialização.
 

                A escolha deverá recair sobre profissional ou empresa com habilitação específica, dotada de estudos,
experiências, publicações, desempenho anterior, aparelhamento, organização, equipe técnica ou outros do gênero que
ateste notória especialização, bem como o serviço seja de natureza singular, ou seja, próprias do executor e com grau de
confiabilidade do profissional ou empresa.

                Diante dos pressupostos ora delineados, entendemos pela possibilidade jurídica de se proceder à inexigibilidade
de licitação, com obediência ao apregoado no art. 26, da lei 8666/93, vejamos: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três)
dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)

 Diante do exposto o referido procedimento parece encontra-se em consonância do que determina a legislação vigente,
sendo de responsabilidade da administração o conteúdo dos documentos apresentados.

 3.      DA MINUTA DE CONTRATO

 A Lei de licitações prevê as seguintes cláusulas necessárias nos contratos administrativos:
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 Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento
de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do
efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de
recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica;

 VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

 VIII - os casos de rescisão;

 IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 desta Lei;

 X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

 XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao t. ermo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à
proposta do licitante vencedor;

 XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

 XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

 A minuta contratual constante dos autos contempla as cláusulas pertinentes enumeradas no art. 55, ora transcrito.

 4.      CONCLUSÃO

                Ante o exposto, recomenda a observância ao que aqui exposto, para que após, prossiga o procedimento
licitatório.

                             Parece liso o procedimento. Ressalte-se, no entanto, que o presente parecer é meramente opinativo,
cabendo à Secretaria de Planejamento e Gestão a decisão final.

 

É a manifestação jurídica, de caráter opinativo.

              

Encaminho os autos para análise da Controladoria Geral do Município, submetendo, ainda, o presente Parecer
Jurídico à apreciação da Autoridade Competente.
 

 

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022
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