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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

 

PARECER JURÍDICO  

 

 

PARECER LICITAÇÃO Nº 017/2021-PGMI  
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2021-005-FME 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATUAR COMO 

ASSESSOR E CONSULTORJURÍDICO OPARA ELABORAÇÃO, 

CONFCÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E 

FINALIZAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS, EXTRAJUDICIAIS E DOS 

ATTOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA.  

 

 

EMENTA: PREFEITURA DE ITUPIRANGA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  

CONTRATAÇÃO DIRETA. SERVIÇOS DE 

ADVOCACIA, CONSULTORIA E 

ASSESSORIA JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE 

DA LICITATAÇÃO POSSIBILIDADE. 

 

 

 

1 – Relatório. 

 

Versa o presente Parecer Jurídico, acerca de análise da viabilidade da solicitação 

formulada pela Secretaria Municipal de Educação, para contratação de 

advogado(a) para prestação de serviços relativos à advocacia, assessoramento e 

consultoria técnico-profissional jurídica de natureza singular, através da 

modalidade inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso II c/c 

art. 13, III da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

 

Vale gizar, que o presente Parecer, não tem caráter vinculativo nem decisório, e 

deve necessariamente, ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a 
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obrigatoriedade de acatamento até, mesmo pelo fato da existência de divergência 

quanto a interpretação da norma disciplinadora do tema. Constam dos autos os 

seguintes documentos:  

 

1. Solicitação de autorização para realização de Processo Licitatório para 

contratação dos serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, visando atender as 

demandas judiciais e extrajudiciais da Secretaria Municipal de Educação, tendo 

indicada para a contratação a pessoa da Dra. Carol Iarla Leal Leite;  

2. Termo de Referência; 

3. Justificativa da lavra do senhor Secretário Municipal de Educação; 

4. Despacho solicitando ao setor competente prévia manifestação sobre a 

existência de dotação orçamentária; 

5. Declaração de Adequação Orçamentária; 

6. Solicitação de abertura de Processo Administrativo; 

7. Autorização para procedimento de abertura de processo licitatório;  

8.  Portaria de nomeação de Comissão de Licitação;  

9.  Processo Administrativo de Licitação; 

10.  Minuta de Contrato; 

11.  Proposta de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, 

acompanhado da documentação pertinente; 

12.  Processo de Inexigibilidade de Licitação 

13.  Declaração de Inexigibilidade de Licitação; 

14.  Despacho encaminhando à Procuradoria o Processo Administrativo nº 6/2021-

005-FME, para fins de análise e Parecer.  

 

Preliminarmente, esclarecemos que o art. 38 da Lei n° 8.666/93, com suas 

alterações posteriores, prevê que o procedimento da licitação, será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, que deve estar autuado, protocolado e 

numerado. Dispõe ainda o Parágrafo único do mesmo dispositivo, que “as minutas 

de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 

devem ser previamente examinados e aprovados por Assessoria Jurídica da 

Administração”. 

 

Portanto, em cumprimento à determinação legal, era o que se tinha a relatar. 

Passemos então, à análise:  

 

DA INEXIGIBILIDADE A LICITAÇÃO 

 

Cumpre esclarecer, que toda e qualquer contratação feita pela Administração 

Pública, de ser pautada na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse 

público, bem como na disponibilidade de recursos, para fazer face as despesas, 
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além, principalmente, de observar os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre 

outros. O Gestor público, pode, excepcionalmente, optar pela contratação de 

serviços de assessoria e consultoria jurídica e ainda do patrocínio em defesa de 

causas judiciais e/ou administrativas, devendo sempre motivar a sua escolha, 

exemplificando no processo administrativo, as análises técnicas, econômicas e, 

ainda a viabilidade da medida. Entendemos, que o princípio basilar da licitação, 

significa que essas contratações ficam sujeitas, via de regra, ao procedimento de 

seleção de propostas, sendo aceita a mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

Até recentemente, havia muita discussão envolvendo processos judiciais – 

principalmente e quase sempre propostos pelo Ministério Público, contra 

Advogados ou Escritórios de Advocacia – questionando a legalidade da 

contratação desses profissionais pela Administração Pública, através do processo 

de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação. 

 

O nosso Supremo Tribunal Federal, recentemente, veio pacificar a questão, tendo 

formado maioria, no entendimento da dispensa ou inexigibilidade de contratação 

de Advogados ou Escritórios de Advocacia. À guisa de informação, peço vênia 

para colacionar no presente Parecer, parte do Voto do Eminente Ministro do STF 

Luís Roberto Barroso, na Ação de Constitucionalidade, proposta pelo Conselho 

Federal da OAB, em trâmite sobre o tema, verbis: 

 

  

"São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, 

desde de que interpretados no sentido de que a contratação direta 

de serviços advocatícios pela Administração Pública, por 

inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos 

expressamente (necessidade de procedimento administrativo 

formal; notória especialização profissional; natureza singular do 

serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço 

pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço 

compatível com o praticado pelo mercado". 

 

Neste julgamento, seis Ministros acompanharam o voto do Relator, formando 

maioria para o tema.  
 

Portanto, sem maiores divagações, resta pacificada e definida, desta forma, a 

possibilidade técnica da presente modalidade ora pretendida de contratação. 
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CONCLUSÃO  

 

 

 
 

Diante do exposto, nosso PARECER É PELA REGULARIDADE jurídico-

formal do presente processo de inexigibilidade n 6/2021-005-FME. 

 

 

 

Este É o Parecer, o qual deve necessariamente ser condicionado à apreciação da 

Autoridade Superior. 

 

 

 

 

 

 

Itupiranga – PA, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 

PROCURADOR GERAL 

Portaria nº 001/2021 
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