
 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
JURÍDICO 

Av. Primeiro de Maio, S/N, Bairro Bela Vista, Breu Branco-PA, CEP 68488-000, e-mail: 

camarabbranco2017@gmail.com, contato (94) 3786-0119 1. 

 

 

Breu Branco, 15 de abril de 2022 

 
PARECER nº 011/2022–JUR 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° PI-CPL- 002/2022-CMBB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2022.0412-01/CMBB. 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. 

Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços especializados de Assessoria Contábil, 

Escrituração Fiscal, Departamento de Pessoal da 

Câmara Municipal de Breu Branco/PA. INCISO II, 

ART. 25, C/C art. 13, III ambos da LEI Nº 8.666/93. 

POSSIBILIDADE. 

 

 

I- CONSULTA 

Consulta-nos o Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para parecer jurídico 

nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei federal nº Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços especializados de Assessoria Contábil, Escrituração Fiscal, Departamento 

de Pessoal da Câmara Municipal de Breu Branco/PA. 

II-  RELATÓRIO. 

 

O presente processo está instruído com os seguintes documentos e informações: 

a) Solicitação para a contratação, conforme memorando do Chefe de Gabinete; 

b) Proposta apresentada pela empresa solicitante; 

c) Autorização para abertura de processo administrativo de inexigibilidade pela 

autoridade competente; 

d) Autuação do Processo Administrativo; 

e) documentos comprobatórios da notoriedade da empresa e do profissional; 

f) Pesquisa de preço consolidada; 

g) Dotação orçamentária e informação de recursos financeiros disponíveis pelo 

Setor Financeiro; 

h) Justificativa apresentada pela autoridade competente; 

i) Minuta do contrato; 

j) Solicitação à essa Procuradoria para parecer jurídico; 

É o relatório, passamos a opinar. 
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II- PARECER 

 

A priori, convém destacar que o procedimento realizado para a futura contratação, pauta-se 

sobre a égide da Lei 8.666/93 que estará em vigor até 4 de abril de 2023. 

Sobre isso, vale consignar que a escolha do prosseguimento legal é livre até a data vigente 

acima, porém, é vedado mesclar as disposições desta e da Nova Lei de Licitações nº 14.113/2021, 

devendo assim prosseguir no rito da Lei Federal nº 8.666/93. 

O procedimento administrativo em análise seguiu todos os requisitos formais e materiais 

previstos em lei, inclusive em relação ao que dispõe o art. 26, em seu parágrafo único, da Lei nº 

8.666/93. 

Convém relatar que a referida lei ao mesmo tempo em que impõe a obrigatoriedade de 

licitação, mitiga tal ato quanto a determinados serviços, ao criar rol pertinente às dispensas e 

inexigibilidades de licitação. 

Assim, é preponderante caminhar, doravante, na linha das licitações inexigíveis, uma vez 

que é neste rol que se encaixam os serviços de assessoria contábil e consequente limite jurídico 

aplicável à contratação referida. 

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento, a Administração 

Pública verificou que os mesmos se enquadram no rol de serviços do art. 25, II, da Lei n. 8.666/93, 

sendo assim, inexigível a licitação. 

A licitação é inexigível quando a competição é inviável, o que afasta o dever de licitar. 

Atentando que é a lei que traz ao ordenamento jurídico pátrio o termo inexigibilidade, é importante 

observar que se depreende em razão da necessidade de contratação de determinado objeto em que 

não haja viabilidade de competição. 

Tal conceito se espraia sobre os serviços de contabilidade, tendo em vista a interpretação 

relativa à combinação dos artigos 13, III, e art. 25, II, da Lei de Licitações e Contratos, devidamente 

transcritos na íntegra abaixo: 

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

especializados os trabalhos relativos a: 

[...] 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

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

em especial: 

[...] 
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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; 

Nesse contexto, insta registrar que a Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 25, II, autoriza a 

contratação direta de serviços técnicos enumerados no seu artigo 13, combinado com o art. 2º da Lei 

14.039/2020, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização.  

Veja-se que o artigo 13 da Lei de Licitações e Contratos, estabelece como serviços técnicos 

profissionais especializados, por exemplo, os trabalhos relativos a: “assessorias ou consultorias 

técnicas e auditorias financeiras ou tributárias” (inciso III) e “patrocínio ou defesa de causas judiciais 

ou administrativas” (inciso V). Contudo, o mero enquadramento da atividade no referido artigo, por 

si só, não é suficiente para que a Administração Pública contrate diretamente o particular sob a égide 

do artigo 25, II, da multicitada Lei nº 8.666/1993. 

Repise-se que, para que se caracterize a situação de inexigibilidade descrita no supracitado 

inciso II do artigo 25, é necessária a configuração, no caso concreto, do requisito de admissibilidade 

expressamente previsto no caput do artigo 25, qual seja, a inviabilidade de competição, que, em tais 

situações, somente se perfaz, através da presença cumulativa de dois pressupostos: a singularidade 

do serviço e a notória especialização do contratado. 

Assinale-se, porque necessário, que a inviabilidade de disputa decorre tanto da ausência de 

pluralidade de concorrentes quanto da peculiaridade da atividade a ser executada pelo particular 

(quando o serviço a ser efetuado for de natureza personalíssima, porque pressupõe, por exemplo, o 

desenvolvimento de atividade criativa e intelectual). 

Percebe-se, pois, que a inviabilidade de competição decorre de circunstâncias 

extranormativas, característica esta, inerente à inexigibilidade de licitação. De tal maneira, tem-se que 

as situações que ensejam tal espécie excludente do certame licitatório não se exaurem nos incisos do 

artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, os quais tratam de hipóteses meramente exemplificativas. 

Isso porque, analisando os documentos acostados, bem como a ‘vida’ pregressa da empresa, 

constata-se que outra conclusão não se chega senão a que perfilhe pelo entendimento de que o serviço 

oferecido é de notória qualidade e especialidade técnica. 

De outra banda, é preciso lembrar que a relação entre contador e cliente, seja pessoa pública 

ou privada, é profundamente marcada pelo elemento confiabilidade, principalmente quando 

estejam envolvidos assuntos da mais alta relevância político-administrativa, como é o caso da 

prestação de serviços assessoria contábil por particulares ao Poder Público. 

Nesse sentido o eminente e respeitado doutrinador Marçal Justen Filho, em seu brilhante 

livro intitulado “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, Ed. Dialética, 9ª ed. 

São Paulo, ano de 2002, página 289, assim se pronuncia, especificamente a respeito da possibilidade 

de contratação de serviços contábeis: 
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“Não é possível a atividade administrativa para tutelar o princípio da 

isonomia. A Administração necessita realizar o contrato e terá de contar um 

único sujeito – ou, pelo menos, não poderá contratar todos os sujeitos 

potencialmente em condições equivalentes de conhecimento, experiência e 

notório saber. É impossível estabelecer critério objetivo de seleção da melhor 

alternativa. Logo, e havendo situações equivalentes, a única solução é 

legitimar escolha fundada na vontade do agente administrativo. Isso 

corresponde ao conceito de discricionariedade.” 

 

Com o mesmo pensamento, já se manifestou Adilson de Abreu Dallari (2000, p. 

02): 
[...] existem assuntos de grande repercussão política, correspondentes a 

programas ou prioridades determinadas exatamente pela supra estrutura 

política eleita democraticamente pelo corpo social. Temas dessa natureza 

requerem o concurso, ou de assistentes jurídicos nomeados para cargos de 

provimento em comissão, ou a contratação temporária de profissionais alheios 

ao corpo permanente de servidores. 

 

Não se pode, portanto, esquecer que o trabalho de contador requer uma elevadíssima dose 

do elemento confiança. 

Assim, a presença do elemento confiança justifica o fato de o Poder Público poder escolher, 

dentre os muitos profissionais devidamente gabaritados e competentes, aqueles que mais despertem 

sua confiança, isto é, aquele que tenha, aos olhos do Poder Público, maior compatibilidade com seus 

desideratos (FIGUEIREDO, 1994, p. 32).  

Ou seja, os atributos profissionais do contratado devem despertar no contratante a convicção 

de que o serviço deste será irrefutavelmente superior ao dos demais, em atendimento às necessidades 

da Administração e às exigências da situação concreta. 

Também a confiança tem origem na discricionariedade de que dispõe o Poder Público ao 

tratar de questões da mais alta relevância na área da contabilidade pública. Não se pode esperar que 

o administrador tenha objetividade total. Certamente, a escolha de certos profissionais em detrimento 

de outros, levará em consideração a confiança e segurança de que a atividade será realizada a contento 

por aquele que se contrata. 

A área requisitante indica a contratação da Empresa A empresa RODRIGO RAMOS LOBO 

- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.698.392/0001-84, empresa que 

presta serviços de assessoramento em contabilidade pública conforme atestados de capacidade técnica 

constantes nos autos do processo, e que conta como responsável técnico dotado de notoriedade com 

experiências na área da contabilidade pública, conforme documentos apresentados. 

Em suma, se o patrocínio, lato sensu falando, retrata a hipótese de singularidade do 

contratado, já que cada profissional imprime uma característica peculiar na condução do serviço, que 
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o diferencia de outro, com maior razão ainda desponta a singularidade no caso em apreço, em que o 

serviço a ser prestado demanda a atuação no âmbito do direito financeiro, tributário, administrativo, 

e até mesmo no da contabilidade pública, revestindo-se, de igual modo, de natureza singular. 

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

Contabilidade, porque cada contabilista é dotado de qualidades, de técnica, enfim, de atributos 

personalíssimos que os fazem particularmente singulares em relação a outros. 

Neste sentido o Tribunal de Contas da União (TCU), para elucidar melhor o assunto, aqui 

trazida como paradigma, aprovou as SÚMULAS Nº 252/2010 e 264/2011, definem normas e 

esclarece dúvidas quanto à contratação de serviços técnicos profissionais especializados, por 

inexigibilidade de licitação, verbis: 

Súmula do TCU nº 264/2011 A inexigibilidade de licitação para a contratação 

de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização 

somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de 

exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível 

de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo 

de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

Súmula do TCU nº 252/2010 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. Fundamento Legal 

- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; 

 - Lei nº 8.666/1993, art. 25, inciso II. 

A contratação direta de escritórios de advocacia pressupõe demonstração que 

os serviços pretendidos possuem natureza singular, incomum, e que serão 

prestados por empresa ou profissionais de notória especialização. 

Representação apontou supostas irregularidades em contratações de 

escritórios de advocacia, sem licitação, efetuadas por diversos conselhos de 

representação profissional do estado do Paraná, com fundamento nos 

comandos contidos no art. 25, II, c/c art. 13, da Lei n. 8.666/1993. O Tribunal, 

por meio do Acórdão nº. 1.886/2007 – 2ª Câmara, após considerar as razões 

de justificativas de vários agentes, impôs sanção a responsáveis dessas 

entidades, por considerar ilegais tais contratações. Em seguida, porém, decidiu 

anular apenação imposta a um desses agentes, em razão de violação da 

garantia do contraditório. O Tribunal determinou, então, a realização de 

audiência de ex-Diretor do Conselho Regional de Contabilidade daquele 

estado. Ao examinar as razões de justificativas apresentadas, o relator 

ressaltou ser possível, em tese, a contratação direta dos citados serviços, com 

suporte no que dispõe o art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993, por estar abrangida 

pelo art. 13 dessa mesma lei (“serviços técnicos profissionais 

especializados”). Entretanto, para isso ocorra, seria indispensável demonstrar 

que o serviço contratado possui natureza singular e que seria prestado por 

empresa ou profissionais de notória especialização.  

E mais: “A natureza singular se caracteriza como uma situação anômala, 

incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e 
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qualquer profissional ‘especializado’. Envolve os casos que demandam 

mais do que a simples especialização, pois apresentam complexidades que 

impedem obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de 

qualquer profissional (ainda que especializado)” - grifou-se. Não se 

demonstrou, porém, que as causas judiciais que constituíram objeto da 

contratação se revestiam de tais peculiaridades. Acrescentou o relator que a 

existência de parecer da assessoria jurídica da autarquia respaldando a 

contratação, por si só, não é capaz de isentar o citado agente de 

responsabilização, consoante se depreende de orientação contida em diversas 

decisões do TCU. Com base nos fundamentos apresentados pelo relator, o 

Tribunal decidiu aplicar ao responsável multa prevista no art. 58, inciso II, da 

Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 2.000,00. Precedentes mencionados: 

Acórdãos nºs 1.528/2010, 1.736/2010, 2.748/2010 e 179/2011 do Plenário, e 

4.420/2010, da 2ª Câmara”.  

Por sua vez o inc. II do art. 25 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, prescreve que é 

inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, para a contratação de 

serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. E 

traz como um desses serviços técnicos profissionais especializados o patrocínio ou defesa de causas 

judiciais ou administrativas, conforme a disposição do inc. V do art. 13 da mesma Lei. 

Assim, não resta qualquer dúvida sobre a possibilidade da contratação de serviços contábeis 

com base no art. 25, II, combinado com art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, desde que atendidos os 

requisitos exigidos nesses dispositivos legais. 

Quanto à minuta do contrato, verifica-se que possuem as cláusulas legais atinentes à Lei 

Federal nº 8.666/93. 

III- CONCLUSÃO 

Diante do exposto e observado o valor a ser praticado na contratação que não poderá ser 

superior aos preços comparativamente praticados no mercado, manifesta-se essa Procuradoria 

Jurídica pela POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO da   empresa apta a prestar os serviços descritos alhures. 

É o parecer! S.M.J. 

 

 

 

Thais Beliche Costa 

Advogada 

OAB/PA 22.159 
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