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PARECER JURIDICO 
 
 

I – RELATÓRIO 
 
 

A Comissão de Licitação constituída pela portaria de n°: 002 de 10 de 

janeiro de 2017, encaminhou o presente processo administrativo para análise e 

emissão de parecer jurídico. 

 

Sugere nos autos que seja realizada inexigibilidade de licitação, com o 

fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III e parágrafo único do art. 26 da 

Lei n°: 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

II – PARECER 

 

Ocorre no caso em espeque, como se denota pelo atestado de capacidade técnica 

acostado pela empresa ofertante do serviço de assessoria de contabilidade, já realizou a 

prestação deste serviço anteriormente para esta Casa, e ainda anexou vários outros 

atestados de distintas entidades publicas. 

 

A luz da lei n°: 8.666/93, modificada pela lei n°: 8.883/94, a licitação é 

indispensável em regra, devendo somente as raríssimas exceções haver dispensa ou 

inexigibilidade, caso em que deverá ser justificada, sendo o processo cabível instruído 

das razões que levaram tal procedimento, bem como, a cautela na escolha do fornecedor 

ou prestador de serviços e compatibilidade de preço em relação ao objeto da licitação. 

 

Considerando que a empresa acima citada, atende perfeitamente às necessidades 

deste parlamento, dada as suas experiências no ramo da contabilidade pública é de se 

entender o que segue:  
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E em face do princípio da legalidade, moralidade e eficiência dos atos 

administrativos, conforme dispositivos contidos aos termos do Inciso II e § 1º do Art. 

25, da Lei de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, 

de 08 de junho de 1994, onde assinala que “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. §1º Considera-se notória especialização, o 

profissional, ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 

desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnico, ou de outros requisitos, relacionados com suas atividades, permita 

inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena 

satisfação do objeto do contrato”. 

 

Nessa esteira, não há como conceber a possibilidade de competição entre 

profissionais do Direito, da Medicina, da Contabilidade, para a execução dos serviços 

de assessoria jurídica, médica, contábil, porque cada advogado, médico ou contador é 

dotado de qualidades, de técnica, enfim, de atributos personalíssimos que os fazem 

particularmente singulares em relação a outros. 

 

Do assinalado acima, por analogia ou simetria concêntrica, as mesmas 

características e requisitos de singularidade inerentes aos serviços de advogado são 

também aplicados ao contador, ao médico, etc., que é em termos de confiança, 

responsabilidade solidária e qualificação técnica. Neste sentido, o Tribunal de Contas 

criou além do Ato nº 12/TCM, a Resolução Nº 7.740/2005, que impõem inclusive 

multas altíssimas aos gestores, sendo o valor de R$10.000,00 ao Ordenador e R$ 

10.000,00 ao Contador, sobre prestações de contas irregulares, em virtude da falta de 

atendimento aos padrões contábeis estabelecidos na legislação vigente. 

 

Verificando-se a documentação acostada aos autos do processo 

administrativo de inexigibilidade de licitação, destinado a contratação conforme 

objeto do presente termo da Câmara Municipal de Inhangapi, e estando de 

acordo com os preceitos da lei n°: 8.666/93, e em especial ao inciso II do art. 25 e 
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inciso III do art. 13, e cumprindo o rito estabelecido no art. 26, esta assessoria 

jurídica opina pela INEXIGIBILIDADE da contratação da empresa mencionada, 

e que se proceda a publicação, para que surta seus efeitos jurídicos legais. 

 

Este é o parecer salvo melhor juízo da autoridade administrativa superior. 

 
Inhangapi - Pará, 28 de março 2017.  
 
 

 
Cassio Murilo Silveira Castro 
Advogado.Oab.Pa n°: 22.474 
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