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rryExrcrBrLrDADE DE LrcrrAçÃo tr o2l2o2z
PARBcER uunÍprco
AssrrltTo: coNTRATAçÃo DE PEssoe.runÍDrcA rARA rnesteçÃo DE sERvrços

DE ass$soRra E corslrLTonre .runÍDrca/ADMII[rsTRATrvA pARA
Frlts DE PRoMoçÃo oo nrcur,enrzaçÃo runoúnre uRBAITA Do MU-
rrcÍpro DE sucuprRl Do RrAcnÃo _ lra.

a PRocrrRADonreJnnÍDrca Do uulricÍpro DE sucuplRÂ Do nrecnÃo - MA-
naMrÃo, por seu orgáo de Execução, instada a se manifestar nos autos supra epigra-
'-do, vem, respeitosamente, a V. S.". emitir o presente PARTCER na forma como abaixo
§egue.

A Comissão Permanente de Licitação determinou o encaminhamento do presente pro-
cedimento licitatório na Modalidade Inexigibilidade n". OO2/2022, tendo por objeto a Con-
tratação de Pessoa JurÍdica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurí-
dicalAdministrativa para Fins de Promoção de Regularização Fundiária Urbana do Muni-
cípio de sucupira do Riachão - MA, para fins de parecer.

O mesmo foi distribuído a esta Assessora Jurídica para fins de atendimento do des-
pacho supra.

É o relatorio.

\, Trata-se de consulta acerca da contratação da empre§a TARcIsIo sousA E slLva
SOCIEDADE IIIDMDUAL DE AITVOCACIA, inscrita no CNPJ N' 34.348.085/0001-15,
para proceder aos serviços acima epigrafados.

Inegável, pois, a necessidade da contrataçáo de uma empresa com o objetivo d.e suprir
a necessidade desse municÍpio almejando a Prestaçáo de Serviços de Assessoria e Consul-
toria Jurídica e Administrativa para Fins de Regularização Fund iâia, uma vez que no Mu-
nicípio de Sucupira do Riachão encontra-se em continuidade o Processo de Regulaizaçáo
Fundiária da Tnna Urbana com o fito precípuo de outorgar propriedades àqueles que já
possuem posse de determinadas e especíÍicas áreas urbanas, onde para isso, é imprescin-
dível, em face da peculiaridade e abrangência d.o respecüvo Processo de Regulaiz.açáo, o
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acompanhamento por especializados na áreâ, como forma de ssencialidade e

também pelas suas condições éüco-profissionais que contemplãn confiança
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eficiência do serviço público que se prestará à população como um todo.

Assim, a priori, insta acentuar que a contrataçâo em foco, diante da sua especiÍici_
dade e especialidade, poderá ocorrer sob o viés da inexigibilidade licitatória.

A própria lei de regência das licitações determina o que pode ser objeto de contratos
administrativos, sendo certo que quanto a prestaçáo de serviços técnicos especializados,
tal como o objeto do presente contrato, pode ser celebrado pela administração pública por
meio da inexigibilidade de licitaçáo, senáo vejam6s as disposições da ki n: g.666 /93:

:11. 25 - É tnerUgívet a llcltaçáo quando houver lnvlab ldede de compe_tlçâor erE especlal:
I - para aqulslçã,o de materlalr, equlpaaentos, ou gêoero: quc aó po'raascr forlecldos por produtor, ê[,prc3a ou reprere[ta.te comercrar cxclu-slv_or,vedada a preferêncla de marca, dereaio a comproveçõo de exclusl_vldrdc rer felta atravé: de rte:trdo fornecld.o peto Lgão de regí:tro docomérclo^do 1""4 9- que se reallzarta a ltcttaçâo o, "-obr ou o-setriço,
pe-lo §ladlcato, Federaçã.o ou Confed.eraçõo paüonal, ou, alada, pehs Én-üdades equlvaleotec;
lI ; f_ara. coutratação dê s€f,eiçor téctrlcos eluaerrdo: no aÍt. lC dcataIfl-dê laturc?a shgular, com proÍlsslonals or empre.at de notôrta espe_ctrlzação, vcdede a lae-rElbÍtláede pera rowlço: àe pr.bttctdade e dlwl_geção;
III - pare coltÍatação de proÍissloaal de qualquer 3êtor artíaüco, dlÍeta-Eêntô ou atr, avér dc êEpÍâ.áÍlo Grclurlvo, Ccrãe quo co[ragÍado pcla crÍ-tlca erpecialLada ou pola oplalâo púbüoa.
g 10 Colddcra-:c dc aoitóda ctpcclrFeçeo o profb:loael ou cnlrÍGra crJocoúcclto tro caapo dc rla clrctalldadc, dcc-otrcutc dc acccnpcaho ütêrlor, catudoe, eape,rlêucias, pubücaçôer, orgaaizeçâo, apareihameato,
eqnlpc tácalca, ou d. outror rcqurrttoi rchcroisdoc áon suar atlvtdadc.,petmlta lnferlr que o reu trabalho é e3sêaclal e ladlrcutfuelmêltê o Eal,adequado à plena ratlsfaçâo do objêto do co!.tÍ&to.
§ 2o ItIt ht1Éterc dG.tê aÍügo e ãa' quelquer dos caro: do dlrpa:a, secosrprovrdo rugrcrfaturartretto, rcspoadem aolldaÍi.EeltG pelo àalo cau-sado à Fazerrda Públlca o foruecedor ou o prêsted.oa dê aerrrlçot e o agentepúblico respolsável, rea prejuizo de oudas Batrções legais cabíveis.

o presente caso se adequâ, perfeitamente, à previsáo regar, vez que tem como objeto
a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestaçáo de Serriços de Assessoria e Consultoria
para Fins de Regularização Fundiária, vez qve, o certame é realizado com inexigibilidade
de licitação, com fulcro no citado artigo da l,ei n" g.666/93, üsto a notória especializaçâo
da contratada em frente ao objeto do presente processo licitatório.

Em cumprimento ao disposto na ki n.o g.666 /g3 e LC 101/2000, a contrataçáo sob
referência proÍissional não merece maiores consideraçôes, não só pelas condições objeti-
vas que abonam a contratada tanto sob o ângulo pessoal de seu repre§entante, como
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credibilidade, individualmente ou por meio da equipe de tra ao seu
desempenho e necessário ao assessoramento sob a ótica para o objetivo deste.

Desta forma justifica-se a contrataçáo da referida empresa, com fundamento legal no
Art. 25, caput e inciso II e art. 13, incisos II, III e V da Lei 8.666 /92, aautoridade admi-
nistrativa pode inferir, tomando por conclusáo que o trabalho especíÍico a ser desempe-
nhado, atende as necessidades do município.

Nesse sentido, vejamos as lições de Hely l,opes Meirelles:

'§ervlços têcnlcos pofiscionais especlalizadoe, no coüsêr'so doutrlaárlo,
são os prestados po,Í quGm, ilêrr da habtlttaçio têcaica e proflssioaat -
exigida Para os sewlgos têcnlcos profissionals em geÍel - aprofundou-se
nos estudos, r,o Grtercíclo da proflssão, na pequlsa clentífica, on atravês
de cursos de pôs-graduação ou de estâglos ae aperretçoamlnto".

Complementa ainda Marçal Justen Filho:
aA aatureza da prestação ptoduzida nos serviços têcnicos proflssioaais
especlalizados reÍIete a habilidade srújetlva de produzir a tránsforuação
de conhecinento teôrlco em solução prátlca. Issã slgulÍtee que cada pres-
tação traduzirâ um elem.ento subjetivo, decorrente da funçôo de .intúme-
diação' (entre conhecioento teôrico e soluçâo páticaf detelvolrida pelo

do sewlço. cada prestador do *e*lço deseavolverá atuação pe-
cullar, iacoafundível, reflexo de sua criatividade - criattvidade este qu.e
ê pteci*amente o qne a AdmintstÍação busca. A contratação de servlços,
nos casos do inc. II do art. 25, visa obter aáo apenas una utilidade mate-
rtal. É evldente que iateressa à Admint*traçaã a produção de uu certo
resrütado, mas a contratação tanbém ê norteade pela concePçáo de que
esse resultedo comeate poderá ser aleançado:re fc posrivel conter con
uma caPacldade lntelectiva er:traordiaária. O que a Adminlstraçâo busca,
então, ê o desempenho pessoal de ser humano dotado de capacidade es-
pecial de aplicar o conhecimêrto têôrico paÍâ a solução de piobtemas do
mundo rcal. (...) ou seJa, aão basta o doaínio abstrato da teoria. Nos casos
de setwlços técnicos proÍlssiouais especialfuados, ê impedoso ser tllrrlar
de habtlldades e couheglueatos que peÍeitarr executar eoneretemeate,
do modo satisfatôrio, a prestação de que a admtnistração necesslta,. (...),

Quando a lei se refere à singularidade do objeto, está fazendo menção à singulari-
dade, no presente caso, aos serviços advocatícios que seráo prestados, às peculiaridades
que envolvem o exercício profissional e à própria regulamentaçâo da pro{issão, que preco-
niza independência do advogado e liberdade na prestaçáo de serviços.

Dessa forma, tem-se que a singularidade a que a Lei de Licitações se refere está ligada
ao fato de que o serviço do advogado não é possível ser comparado. Na realidade, a Advo-
cacia é uma atividade que exige obediência às formas, ritos e procedimentos, mas que não
exige padronizaçáo de seryiço.
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com a de outra. As particularidades da proÍissáo e a confiança que se deposita em deter-
minado advogado revelam a natureza personalíssima de seu trabalho.

com efeito, os serviços advocaücios sáo singulares porque sáo marcados por uma
orientaçáo pessoal táo especíÍica de cada pessoa, que podem até mesmo ser considerados
únicos, embora não o sejam. pode-se dizer que são serviços inf.titlt personae.

Na definiçáo de celso Antônio Bandeira de Me[o, serviços singulares, de um modo
geral:

(Sôo todas ar produçõcr lrltelectuals, reallzad.ar irolade ou coaJuata_
tncltê - por equlpe -, semptc que o trabalho a rcr produzldo se aenaa peta\, mrrcr pcooal lou. colctlref, arprccrade ca crractecírüca: ctcntííIcar,ióc-
aica: ou ertírttcer irpo,rttlte pen o peeachlmesto dr aeccsidade ad_EblrtÍativa a tet suprlda í2OOO, p. 4ZOl,"

A Leí 14.039 /2O2O veio consolidar tal entendimento ao inserir dispositivo no Estatuto
da oAB (tei n" 8.906/94) aÍirmando, e)ipressamente, que os serviços prestados pelos ad-
vogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória
especialüaçáo, nos termos da lei.

Cada proÍissional tem um jeito todo particular de
vel comparar o serviço de um advogado com o de ouúo,

pâtívêl coo. o pretlcado pelo uerctdo. Iacoatrryerta a
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Vejamos o disposiüvo inserido:

'Lct ao 8.906/94 (E tetuto da OABf;
A+. 3"-4. Os set'rrlços proÍlsslonalr d.e advogado Bõo, por süa ü,atuÍêza,
têcnlcos- e siagulares, quardo comprorada rua aotórta especlattza.ção, rlos

iffi-*";*"o. condd.ere-re notó,rh erpectell,eção o proÍbrtonet ou a\7 :H:l::"":""*;";""T"":[:Sl:"::ffiJ:r,#"iilã"Ttrilsti"j:
:lffi ::t'H#;ffi :L;;1"*'""fu+§,"i",i:,",:iff"ffi f 15;"ff X
e ladlscuüvetaente o Írrals adêquado à plena cattsfação do obJeto do con-trato.t

Há de se levar em consideração ainda o entendimento do STF quanto aos requisitos
voltados especificamente para a contrataçáo de escritório de advocacia por meio de
inexigibilidade de licitaçáo, materializados na ementa seguinte:

oude uma

lmpossl-

de advogados

"ruPUTAçÃO DE CRrüE DE rnEXIcÊIycIA rI\TDEVIDA DE LTCTTAçÃo.
sERVrçO§ A.DvOcATÍCros. REJrrçÁ,o DA DEtrúItcrA POR FALTA DE
JU§TA CAUSA. A co[.trataçÃo dlreta de escrltórlo de advocacia, sem llcl-taçeo, deve obterrrar os segu.lrrtos parâmetÍor: el eÍiltência de procedi-
trettto adnltrltÍattvo foraa+ b, notôrh clpoclallzaçáo profl*lola! cf na-
tureza 3h.gula, do serwiço; dI demonrtração da laadequaçáo da Irrestaçâodo rervigo lrelo3 i[tegrartê3 do PodcÍ Públlco; ef cobraaçr de cottl-
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ercrltôdo dc advocacla, deve ser de reto-made de concê.râo de reneameato búdco do de Jolavllle, dl-alte dag clrcunrtâuclar do caao coacr€to, Atendlmelrto doa deraeir PÍca-supostos paaa r cortÍatâçâo dlÍ6ta. Denúacla rêJettada po,r falta de Ju3tacausaD. (Inq 3O74-SC, Julgado 1rcta primelra Turma em 261 Oal L4l"

conforme descrito acima, realizado o procedimento formar, todos os requisitos
exigidos pelo STF estáo regularmente demonstrados no caso.

A escolha agora depende, confonne decidiu o srF no INe 3.072/AL, sob relatoria do
Ministro Dias Toffoli, da "conliança da Administraçâo,, veja_se:

3O qnc a adüa €*tÍr:ída do tc*to lcgal .dge é e rlotóda erlrchllzaçio,
ar:oclada ao clenento rubJctfuo coafiarrça. Há, no caro corcreto, Íequisl-tot .uIiclcEter pan o rer erquadÍarêrto eE sltuaçôo oa quat nio tictde
o dever d€ llcltaÍ, oI sêJa, de taextgtbütdade de llcliaçáo: oi proflrsloaalr\-7 f.ffi':i:H.:H1;'::fif";:,;:ffiif#â:mi":fr;H
tcmtc. Fato atí1rlco".

Referido requisito pode ser veriÍicado em razâo do histórico de trabalho do referido
escritório com a tese pretendida, donde se extrai que o mesmo náo se trata de mero
"aventureiro", descompromissado com o trabarho rearizado, pois comprova que vem
prestando tais serviços por muito tempo desempenhando com maestria o mesmo objeto,
conforme prova-se com os Atestados de Capacidades Técnicas anexados aos presentes
autos.

Dessa forma, podemos afirmar que no presente caso o critério de conÍiança é objetivo,
pautado no êxito, solidez e comprometimento demonstrado pelo escritório em demandas

-melhantes ao objeto a ser contratado.

Nesse sentido, excerto de julgado do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
sul (Processo de contas Executivo n" 4g36-02.0 o / og-o, primeira câmara, cons. Relator
Helio Saul Mileski, Publicado em 10/l t/2OtOl

'RêhtlvaEênte eoa rervlçor advocatíclo3 o mêu êntendlEeqto , já tantas ve-zer expresao, é pela poastb idade da contratação dircta, seo nece3sidade dellcitaçáo, por tnt r-re de s€rrrlço especia-lizedo e bareado ao eleaeato coaíl-
ança. Tem erta Corte reltoradaEente decldldo nsrte aenudo, a partlr do Jul-gamctrto efoturdo ne PrGrtrçâ.o do Contar do exorciclo de I995 do ErecutivoMuoiclpal de Itatlba do Sul, Procerco u" 2O8S-O2.OO 196-7, ocorrtdo oa se3.áoPlcnárÍe de 12.0,6.97. IÍaqueta oportutúdade , o lHbuaal acoapa.nhou entet-dlnêrlto psoLtado pelo Supremo Tribuoal Federal ao Recurgo Otdlrrárlo emHabeas Corpur ll. 72.830-8, em 24.10 .95, mediante Acórdâo da §egutda?urEa, qua dccldlu pcla dlrpenre de llcltação cB colrtratrçáo de advogado,
na acdldr clD quê, trots.ndo-3€ dc trabelho capeciellzado, lmpouívcl rer afe-rldo era tcraor de preço malr balxo. ItÍerra ocarláo, o UÍtrirtro Relator CarlorVelloto reforlu quc e..e tlpo de coatrato octá fuldedo a.a coaíIaaqa
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coüÍlâ.nçâ üão rê llclta, ou aê têE ou üâ,o sê conddêrendorcguhr e GontÍr,tação dc advogado ram

o Conselho Federal da ordem dos Advogados do Brasil editou Súmula reforÇando a
legalidade da contrataçâo de escritório de advocacia por inexigíbilidade:

.ísÚDÍuLA N. 04 I 2Ot2 t caP
O COIISELHO PLET'IO DO COIISTLHO TEDERAL DA ORDEU DO§ AI'VOGA.
DOS Do BRASIL' ro uao das atdbuições que lhe são conferldas ao8 aÍts.
75' parágrafo único, e 86 do Regulamento cerat da Lei n" g.9o6/ 94, cou-
slderando o Julgameato da Proposição n. 49.O(X)O.2Ol2.OOg9gg-6fCop,
decidiu, r.a §cssão Ordtnária reatlzada no dia 17 de seternbro ile 2O]rZ',editsÍ a Súnula s,. O4|ZOLZ|C;OP, com o regulnte eauaciado: «AD-VO*
GÂDo. coltrRATÂçÃo. aourmsrRÂçÃo púarrce. rNExrerBrLrDADE
DE LICITAçÃO. Atendldos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei no
8.66,6193., ê inexigível procedlmento licltatório para contratação de ser-viços advocatícios pela Administração PúblÍca, ãada a singufartdade da
atividade, a aotôtla eslrcclalização e a invtablllzaçáo obJetiã de competl-
ção, cendo inapllcável à es1Écic o dlsposto no art. 89 (io totugt ao lefe-
rldo diplo'ma legal.,

Por Íim, demonstrou-se nos autos, que o preço cobrado encontra-se dentro dos pa-
râmetros usualmente praticados no mercad.o.

Considerando o exposto acima, verificamos que a contrataçáo pretendida configura-
se na hipótese genérica prevista no dispositivo legal supra transcrito , razáo pela qual en-
tendemos ser possível, atender às exigências previstas especiÍicamente na Lei Federal n."
8.666, de 2l de junho de 1993, em especial, o disposto nos arts. 25 e 26 e suas posteriores
atualiz,ações, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições de direito privado, para a ÍealizaÇão do pacto supra.

\,. Quanto à ratificaçáo e à publicação, que se observe a praz;o legal de 05 (cinco) dias,
em Imprensa Oficial, para divulgação da referida inexigibilidade e extrato do contrato.

EnÍim, aqui estão exempliÍicadas as necessidades que justificam a Contratação de
Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria para Fins de Regu-
larizaçáo Fundiária a serem prestados a este município pela empresa proponente.

Náo obstante caracterizada situação apta a legitimar a inexigibilidade de licitação na
forma do art. 25, da Lei 8.666 193, a contratação, por sua vez, deverá obedecer os requi-
sitos mÍnimos e necessários insculpidos acima.

Além disso, deverá a minuta do contrato, consignar a vigência do contrato, o valor
global da contratação, bem como a unidade orçamentária e o elemento de despesa.
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Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, não obstante

\q. tÍrQarr

de ine-
xigibilidade de licitaçáo, todas as outras condições referentes à do contrato admi-
nistrativo devem ser atendidas.

Ante o exposto, 
"t"rdid"" "" "ordicõ"" " 

r""o-"rd"aõ." irf.", opina-se pela possi-
bilidade juridica de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fulcro no art.
25, da Lei n" 8.666/93, ficando a decisão de mérito acerca da conveniência, oportunidade,
necessidade e viabilidade orçamentária a cargo da autoridade consulente.

Por Íim, ressalte-se que o presente arrazaado tem caráter meramente opinaüvo, não
vinculando o administrador em sua decisáo, conforme entendimento exarado pelo Su-
premo Tribunal Federal no Mandado de SeguranÇa n." 24.078, rel. Ministro Carlos Velloso.

É o parecer, S.M.J.

À CPL, após, ao gestor, ptrâ ratiÍicação e homologaçâo.

Sucu de julho de 2022

A

SILVA uÚrron
DO MI'ITICIPIO

oAB/MA 1()121-A
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