
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PARECER JURÍDICO 

 
 

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EM CONVÊNIOS. INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 25, II, DA LEI 

FEDERAL 8.666/93. VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

DE SINGULARIDADE E ESPECIALIDADE. 

 
 
 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. Comissão 

Permanente de Licitação. 

 
ASSUNTO: Análise jurídica sobre processo de inexigibilidade de licitação. 

 
 

1- RELATÓRIO: 

 
Trata-se sobre pedido de parecer de contratação de pessoa jurídica via 

inexigibilidade de processo licitatório 6/2021-0005 cujo objeto é 

‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE 

REPASSES E PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ E FUNDOS MUNICIPAIS’’, com o 

valor global de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais) visando 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, nos 

termos do artigo 25, inciso II e § 1º e art. 13, incisos III e IV da Lei nº 8.666/93. 

A licitante vencedora do certame foi D J R SANTOS, CNPJ nº 

19.856.884/0001-09 com o valor global do contrato de R$ 143.000,00 

(cento e quarenta e três mil reais). 



 

Este é o breve relatório. 

 
2 - FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 
O presente processo administrativo teve início com a elaboração do 

Termo de Referência pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. Sem 

dúvidas, a realização dessa contratação poderá auxiliar na manutenção das 

atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público. 

O instituto da Licitação, com ênfase dada pela Carta Constitucional de 

1988, consoante os princípios entabulados no artigo 37, determina que a 

seleção e contratação de fornecedores de bens e serviços para a 

administração pública deve homenagear a isonomia daqueles que pretende 

contratar com os entes públicos. 

 
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 

do processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica. 

 
Vejamos a redação dada pelo artigo 25, inciso II da Lei ao norte aludida: 

 
 

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. 

 
Há de se considerar a natureza técnica/especializada no que se refere ao 

fornecimento da prestação de serviços especializados e singulares em 

conformidade ao artigo 13, incisos V da Lei Federal nº 8.666/93, senão 

vejamos: 

 
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; 

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços; 

 
Diante do caso, estamos diante da ‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES E PROJETOS DE CAPTAÇÃO 

DE RECURSOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

E FUNDOS MUNICIPAIS’’. 

 
Dentre os itens do objeto a ser executado, podemos destacar: 

 
 

3.1 Assessoramento e orientação na fase de inclusão e 

acompanhamento (cadastro, envio de análise e 

complementação) de todas as propostas de interesse do 

município de Santa Maria do Pará, no Portal de Convênios – 

Plataforma Mais Brasil do Governo Federal, visando à 

transferência de recursos financeiros da União mediante 

convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, 

termo de compromisso, termo de responsabilidade e 

instrumentos similares, nos termos da legislação vigente; 

 
3.6 Assessoramento e acompanhamento na elaboração e 

acompanhamento junto a órgãos e entidades, que compõem a 

Administração Pública Estadual com sede na capital do Estado 

do Pará, de todos os projetos (Planos de Trabalhos) visando à 

transferência de recursos financeiros, mediante a celebração 

de convênios, termos de ajuste, termos de adesão, termos de 

responsabilidade; 

 
3.11 Consultoria e Assessoria no SIMEC do Ministério da 

Educação, das informações referentes aos procedimentos 



licitatórios, decorrentes da contratação que sejam executadas 

com recursos de convênios, contratos de repasse, termo de 

cooperação, termo de compromisso, termo de responsabilidade 

e instrumentos similares, nos termos da legislação vigente 

 
3.18 Assessoramento, inclusão e gerenciamento de propostas 

no SAIPS do Ministério da Saúde, de propostas de solicitação 

de apoio financeiro para implementação de políticas em saúde; 

 
Uma vez que a necessidade da Administração municipal é pela 

disponibilidade através do fornecimento pela licitante de NO MÍNIMO 01 (um) 

profissional com formação superior e com certificados de formação na 

Plataforma Mais Brasil para permanecer no Município no mínimo 02 (dois) dias 

por semana, especialmente na Assessoria para correta aplicação de recursos 

oriundos de convênios, contratos de repasses, termos de ajustes, termos de 

adesão, programas como forma de atender as diretrizes dos programas e a 

legislação vigente. 

 
Tal inexigibilidade é amparada pela decorrência do trabalho singular 

desempenhado pela pessoa jurídica D J R SANTOS, CNPJ nº 

19.856.884/0001-09 com o valor global do contrato de R$ 143.000,00 (cento 

e quarenta e três mil reais) onde 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. 

 
Segundo a justificativa apresentada pela municipalidade é que a 

contratação de uma Assessoria e Consultoria Técnica especializada tem como 

finalidade primordial atender as necessidades do município em relação à 

elaboração de projetos para captação de recursos e acompanhamento na 

execução de instrumentos que possam captar recursos para a Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Pará, uma vez que esses serviços especializados 

são necessários já que os recursos financeiros do município são insuficientes 

para atender as necessidades existentes. 



 

 

Finaliza a Prefeitura, no item 6.1 afirmando que a busca por recursos de 

convênios e similares e a correta aplicação dos mesmos se torna primordial 

para a realização de obras que atendam as demandas a população. 

 
Vale trazer o riquíssimo estudo ofertado ao assunto pelo professor 

DIÓGENES GASPARINI, que assim define inexigibilidade de licitação: 

 
 

(...) a inexigibilidade da licitação é a circunstância de fato 

encontrada na pessoa que se quer contratar, ou com quem se 

quer contratar que impede o certame, a concorrência; que 

impossibilita o confronto das propostas para os negócios 

pretendidos por quem, em princípio, está obrigado a licitar, e 

permite a contratação direta, isto é, sem a prévia licitação. 

Assim, ainda que a Administração desejasse a licitação, esta 

seria inviável ante a absoluta ausência de concorrentes. Com 

efeito, onde não há disputa ou competição não há licitação. É 

uma particularidade da pessoa com quem se quer contratar o 

mérito profissional, encontrável, por exemplo, no profissional de 

notória especialização e no artista consagrado pela crítica 

especializada. É a circunstância encontrada na pessoa com 

quem se quer contratar a qualidade de ser proprietária do único 

ou de todos os bens existentes. 

 
(GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo, p. 429-430. 

5.ed. São Paulo: Saraiva, 2000). 

 

Neste diapasão, o Tribunal de Contas da União – TCU se manifestou no 

Acórdão nº 1.039/2008, 1ª Câmara, tendo como relator o Ministro Marcos 

Bemquerer Costa, neste sentido: 

 
‘’Tratando-se de exceção à regra geral de licitar, o art. 25, 

caput e inciso II, da Lei n. 8.666∕1993 preconiza que, além da 

inviabilidade de competição, a contratação de serviços com 

base na hipótese de inexigibilidade de licitação, depende do 

preenchimento dos seguintes pressupostos: a) que sua 

natureza seja singular, impedindo o estabelecimento de 

requisitos objetivos de competição entre os prestadores. 

Saliente-se, nesse tocante, que serviço de natureza singular é 

aquele caracterizado por marca pessoal ou coletiva (quando 

realizado por equipe), que o individualiza em relação aos 



demais; b) que o executor possua notória especialização. O 

art. 25, § 1° da Lei n. 8.666∕93, oferece os elementos hábeis 

para que a Administração verifique e comprove que o 

profissional possui notória especialização, quais sejam: 

desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 

organização, aparelhamento, equipe técnica, ou outros 

requisitos relacionados às suas atividades”. (Grifo nosso). 

Além disso, observa-se que o serviço possui utilidade única e condição 

sine qua non, pois se trata de instrumento oferecido pela contratada dentro de 

sua área de atuação que cumpre todos os requisitos para a contratação, 

sendo, do ponto de vista técnico da Interessada, essencial sua contratação 

para continuidade na prestação do serviço. 

 
Os eixos de trabalho segundo a contratante compreendem em três: a) 

captação de recursos: cadastro e análise de enquadramento e seleção das 

propostas apresentadas pelos órgãos ou entidades da administração pública 

direta e indireta, de qualquer esfera do governo com vistas à celebração dos 

instrumentos; b) gestão de convênios: realizar no SINCONV os atos e os 

procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, 

prestação de contas técnica; c) monitoramento e acompanhamento da 

conformidade física e financeira durante a execução, além da avaliação da 

execução física e dos resultados dos sistemas de monitoramento: plataforma + 

Brasil, SISMOB e SIGA. 

 
Colhem-se as lições de MARÇAL JUSTEN FILHO,em sua obra 

Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ensina: 

 
‘’A primeira hipótese de competição reside na ausência de 

pluralidade de contratação para a Administração Pública. 

Quando existe uma única solução e um único particular em 

condições de executar a prestação, a licitação seria 

imprestável. Mais precisamente, a competição será inviável por 

que não há alternativas diversas para serem entre si 

cotejadas”. 

 
(JUSTEN FILHO, Marçal. COMENTÁRIOS A LEI DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Ed. 

Dialética. 13ª edição. São Paulo – SP. 2009. Pg. 346). 



 

 

Inobstante a configuração da situação de inexigibilidade de licitação 

para o caso em tela, por dever de ofício e, sobretudo buscando assegurar que 

a contratação desse serviço técnico especializado seja precedida de máxima 

cautela para a idônea satisfação da necessidade pública ora identificada, 

tornam-se necessárias as seguintes ponderações: sendo o serviço uma 

prestação que satisfaça uma obrigação de fazer, impõe-se a exigência legal da 

clara e precisa definição do objeto e das condições contratuais, art. 55 da Lei 

8.666/93, que deverão ser consignadas num contrato administrativo 

formalizado por escrito, com vistas ao cumprimento das disposições legais 

vigorantes e da fiel execução do objeto. 

 
Por fim, não obstante tratar-se de serviço técnico especializado, e que por 

isso mesmo pode dificultar a comparação de valores monetários, é de cautela a 

adoção da providência expressa no inciso IV do art. 43 (conformidade com os 

preços do mercado), ou então, a manifestação por quem de direito de que o 

preço ajustado é compatível com o objeto pretendido, notadamente em razão 

da previsão legal explicita no §2º do art. 25. 

 
O artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c o artigo 13, inciso III, da Lei de 

Licitações, Lei nº 8.666/93 e a jurisprudência e doutrina pátria, colacionada 

acima, apresenta permissivo legal o qual fundamenta a ‘’CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES E 

PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS À PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA MARIA DO PARÁ E FUNDOS MUNICIPAIS’’ por Inexigibilidade 

de Licitação, tendo em vista a impossibilidade de concorrência por se tratar de 

serviços intelectuais impossíveis de serem auferidos em termos de preço mais 

baixo, uma vez caracterizados como serviços técnicos de notória 

especialização. 



 

 

Anexo ao processo licitatório verificamos a lista da documentação da 

empresa D J R SANTOS, CNPJ nº 19.856.884/0001-09, qual seja: a) 

requerimento de empresário perante o Ministério da Economia de DEAN JOÃO 

RODRIGUES SANTOS; b) certificado de condição de microempreendedor 

individual; c) CNH de DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS; d) Cartão CNPJ 

de D J R SANTOS ME CNPJ nº 19.856.884/0001-09; e) certidão conjunta 

negativa expedida pela Prefeitura de Belém; f) alvará de licença e 

funcionamento expedido pela Prefeitura de Belém; g) certidão negativa de 

natureza tributária e não tributária expedido pelo Governo do Pará. 

 
Além disso, verificamos também: h) certidão positiva com efeitos de 

negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União; i) 

certidão negativa de débitos trabalhistas; j) certidão judicial cível negativa 

expedido pelo Tribunal de Justiça do Pará; k) balanço patrimonial exercício de 

2020; l) atestado de capacidade técnica expedido pelas Prefeituras Municipais 

de: Santa Luzia do Pará, São Francisco do Pará, São João de Pirabas, 

Prefeitura Municipal de Nova Timboteua; m) curso de qualificação expedido 

pela AMUNEP do treinamento da Plataforma Mais Brasil; n) 

 
Neste sentido, quanto à adequação, o referido procedimento encontra-se 

em consonância do que determina a legislação vigente. 

 
3- CONCLUSÕES: 

 
Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes, 

hipótese em que configurando assim o interesse público e a preservação de 

seu patrimônio, opinamos pela REGULARIDADE do presente procedimento 

licitatório por Inexigibilidade de Licitação nº 6/2021-0005, cujo objeto é a 

‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE 

REPASSES E PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ E FUNDOS MUNICIPAIS’’, no 



 

 

intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do 

Pará. 

 
Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, 

com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões 

postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, 

portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo 

acolhimento das presentes razões ou não. 

 
É o parecer, ao qual submetemos à superior consideração. 

 
 

 
Santa Maria do Pará - PA, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBIO JÚNIOR CARVALHO DE LIMA 

Advogado – OAB/PA nº 25353 
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