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Parecer Técnico Jurídico.      /2022. 

 

Referência: Contratação de serviços de avaliações formativas e 

desenvolvimento profissional para a rede pública municipal de 

ensino de Jacundá/PA no Ano de 2022 . 

Ementa: Contratação de Empresa Especializada em serviços de 

avaliações formativas e desenvolvimento profissional para a rede 

pública municipal de ensino de Jacundá/PA no Ano de 2022  - 

Inexigibilidade de Processo Licitatório – Constatação de 

Regularidade – Notoriedade dos Serviços Prestados - Possibilidade – 

Valor Razoável. 

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura Educação. 

I – Relatório. 

              Verifica-se remessa de pleito pela Secretaria Municipal de 

Educação solicitando Contratação Empresa Especializada em serviços de avaliações 

formativas e desenvolvimento profissional para a rede pública municipal de ensino 

de Jacundá/PA no Ano de 2022, o que é objeto desse parecer.  

   Remetido a Comissão Permanente de Licitação, após o procedimento 

devido, houve despacho remetendo o pleito a este órgão para parecer técnico jurídico. 

         Em apertada síntese este é o relatório. 

II - Fundamentação. 

Passo a priori fundamentar e a posteriori a opinar. 

    O ordenamento jurídico pátrio norteia as ações e regras para as 

contratações na Administração Pública, a nossa Constituição Federal e impõe condições 

necessárias para toda a atividade administrativa, o art. 37 expressa os princípios 

orientadores, devendo cumprir a seguinte determinação:  
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (EC no 18/98, EC no 19/98, EC no 20/98, 

EC no34/2001, EC no41/2003, EC no 42/2003 e EC no 47/2005)  

I-(...) 

 XXI – Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetiva da proposta no termo da lei, o qual somente permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

 

    As ressalvas mencionadas pelo inciso XXI, da nossa Carta Magna, se 

refere aos casos de dipensa de licitação, que ocorre através da modalidade licitação 

dispensável e inexigibilidade de licitação.  

    A inexigibilidade de licitação deriva justamente da inviabilidade de 

competição para o fornecimento dos bens ou serviços demandados pela Administração 

conforme estabelece o art. 25 da Lei nº 8.666/93, autorizando portanto a Administração 

a realizar contratação direta, sem licitação. Senão vejamos:  

 

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

em especial:  

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 

feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro comercial do local 

em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

federações ou Confedereação Patronal, ou, ainda pelas entidades 

equivalentes;  

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;  
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III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela 

crítica especializada ou pela opinião pública.  

 

    Como se vê, o dispositivo elenca três hipóteses de inexigibilidade, 

entretanto o caput do artigo, lembra que é inviável a competição “em especial”, portanto, 

é importante lembrar que a expressão “em especial”, permite claramente conceber a 

opção do legislador de não restringir as hipóteses de inexigibilidade, apenas àquelas 

previstas no dispositivo citado, o que significa que em outras situações que a competição 

se mostre inviável, a licitação também será inexigível.  

    Assim, “além das três hipóteses expressamente indicadas – 

fornecedor exclusivo, serviços técnicos especializados e serviços artísticos – a lei permite 

que outras possam vir a legitimar a contratação sem licitação”.  

    Desta forma, o caput do art. 25 apresenta função normativa 

autônoma, de modo que uma contratação direta poderá nele se fundar de forma exclusiva.  

Não se impõe que a hipótese seja enquadrada em um dos incisos do referido art. 25, que 

possui natureza exemplificativa.  

    Sobre o tema, vale transcrever a lição de Marçal Justen Filho: 

 

“Tratando-se de instituto complexo como se passa com a inexigibilidade, sua 

extensão dificilmente poderia ser estabelecida de modo meramente teórico. 

Dá-se um exemplo bastante esclarecedor. Se não existissem os três incisos 

do art. 25, muitos seriam tentados a restringir a inexigibilidade apenas aos 

casos de ausência de pluralidade de alternativas. A existência do dispositivo 

do inc. III evidencia que o conceito de inviabilidade de competição tem de ser 

interpretado amplamente, inclusive para abranger os casos de 

impossibilidade de julgamento objetivo. Em outras palavras, a análise dos 

incisos do art. 25 permite identificar o conceito de inviabilidade de 

competição consagrado no caput do dispositivo.”  

 

    Buscando compreender o instituto da inexigibilidade, não podemos 

deixar de lembrar os ensinamentos de Diógenis Gasparini, in verbo.  

 

Inexigível é o que não pode ser exigido, asseguram os dicionaristas. 

Inexigibilidade, a seu turno, é a circunstância do que não pode ser exigido. 
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“Desse modo, a inexigibilidade da licitação é circunstância de fato ou de 

direito encontrada no bem que se deseja adquirir, na pessoa que se quer 

contratar ou com que se quer contratar, que impede o certame, a 

concorrência…” (In, Direito Administrativo, 4 a ed. Saraiva, SP. 1995, p. 429). 

 

    Na mesma sintonia, Vera Lúcia Machado D’Àvila, acata a definição 

sobre inexigibilidade, assim se manifestando:  

 

“(...) a inexigibilidade de licitação se define pela impossibilidade de licitar 

por inexistirem produtos ou bens que tenham características aproximadas 

e que, indistintamente, possam servir ao interesse público, ou por inexistir 

pluralidade de particulares que possam satisfazer o fornecimento de bens e 

serviços.” (In, Licitações e Contratos, 3 a ed. Malheiros, p. 85).  

 

    Para Jessé Torres, “(...) as hipóteses dos incisos não têm autonomia 

conceitual; entender diversamente significa subordinar o caput do artigo a seus incisos, o 

que afronta regra palmar de hermenêutica; sendo, como devem ser, os incisos de um 

artigo subordinados à cabeça deste, a inexigibilidade de licitação materializa-se somente 

quando a competição for inviável.” (Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 

Administração Pública, 8ª. Ed, Renovar, p.342).  

    A contratação pretentida pela Secretaria Municipal de Educação para 

atender suas demandas, se enquadra plenamente na hipótese de inexigibilidade de 

licitação, em razão da característica do objeto suas peculiaridades, que perpassam pelo 

tratamento e as circunstâncias e operacionalização dos serviços, aliada a inovação que 

sofreu o sistema de ensino nos últimos anos em decorrência da pandemia. 

    Há de ser lembrado, que o administrador público não está 

inteiramente livre para a contratação. É preciso a observância de determinados requisitos 

legais e constitucionais, tudo devidamente demonstrado em processo de inexigibilidade.   

                            No que se refere à conveniência administrativa e o motivo da 

contratação, são inerente à competência, responsabilidade e do gestor público, sendo 

irrenunciável por parte desse agente público.  

    Entretanto a discricionariedade do administrador, exige 

proporcionalidade na consecução de atos que lhe são confiados. 
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    O binômio discricionariedade-proporcionalidade, direciona seus 

efeitos não apenas sob o prisma normativo, mas também, sob o aspecto técnico que 

norteia a contratação.  

    Dessa forma, a Assessoria Jurídica, compete avaliar a legalidade sob 

o aspecto normativo da não realização de licitação, verificando cuidadosamente o 

cabimento da hipótese de inexigibilidade. O mesmo não se dá quanto à apreciação do 

cabimento do objeto.  

    Em suma, a apreciação empreendida por este órgão consultivo não 

tem o intuito de atestar as alternativas técnicas adotadas pelo agente público. Nesse 

sentido, Antonio Roque Citadini:  

 

“Quando se tratar de contratação com dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, o processo administrativo deverá conter a documentação própria 

para os casos, apontando a necessidade da contratação direta, 

especialmente os pareceres técnicos e jurídicos que dão suporte à 

contratação direta. “O legislador dá grande realce ao exame pela Assessoria 

Jurídica, cuja manifestação e aprovação prévias são indispensáveis sobre a 

licitação (ou dispensa ou inexigibilidade), bem como a propósito das 

minutas de documentos mais importantes de todo o procedimento, tais 

como: editais, contratos, convênios ou ajustes, cujas minutas deverão ser 

previamente examinadas e aprovadas por aquele órgão. “O parecer sobre a 

licitação efetuado pela área jurídica da Administração não exime o 

administrador da responsabilidade por todos os atos da licitação.” 

(Comentários e Jurisprudência sobre a Lei de Licitações Públicas, São 

Paulo: Max Limonad, 2ª ed., 1997, p. 258).  

 

    Não existe delegação de responsabilidade do administrador ou 

mesmo o compartilhamento desta quando exarada a manifestação jurídica relativa à 

contratação. A solução técnica eleita é inerente à esfera de competência própria do agente 

administrativo, e só dele, não importando o pronunciamento desta Assessoria Jurídica, 

sob qualquer ótica, em juízo de conveniência e oportunidade.  
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✓ Da Minuta do Termo de Contrato. 

 
Passe-se a análise da minuta do instrumento do contrato ofertada a 

esse órgão consultivo para análise preliminar. 

Segundo preceitua a Lei de nº.: 8.666/1993, em seu Art.55, ipsis 

litteris: 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 

os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. (Grifei para 

relevar) 
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Em análise preliminar verifico que a minuta do instrumento que 

materializará a relação jurídica contratual administrativo atende o interesse público, pois 

embora não elenca a integralidade do rol de cláusulas cogente ao norte enumeradas, mas 

veja que pelo valor e a forma da prestação de serviço seria dispensável a confecção de 

termo de contrato para materializar a relação jurídica. Destarte firme nos Princípios da 

Instrumentalidade das Formas e Formalismo Moderado entendo que minuta de contrato 

é ato administrativo servível para materializar a presente relação jurídica. 

    Foi anexada a minuta do contrato para análise, verificando-se que 

constam as cláusulas relacionadas no corpo da minuta da seguinte forma: Cláusulas 

referente ao objeto, Obrigações das partes, valor do contrato, condições de pagamento, 

designação dos recursos orçamentários, reajuste, penalidades, recursos administrativos, 

rescisão, alterações, vigência, entrega e recebimento do objeto, publicidade e foro, 

estando portanto em consonância com o artigo mencionado.  

 

III – Conclusão. 

 

    Diante do exposto, estando o processo de acordo com os permissivos 

legais, esta Assessoria manifesta-se pela aprovação da contratação direta caracterizada 

pela inexigibilidade de licitação e minuta do contrato, nada tendo a opor quanto a 

contratação vez que atendem os requisitos exigidos pela lei de licitações.  

Devendo o setor de licitação obedecer ao que preconiza o Art.26 da 

Lei de Licitação – Instrução do Processo de Inexigibilidade de Licitação -, bem como que 

o termo de contrato obedeça a normal insculpida no Art.55 da Lei 8.666/1993. 

   É o parecer. 

   Jacundá, 18 de janeiro de 2022. 

 
 

José Alexandre Domingues Guimarães 
OAB/PA – 15.148 B 
ASSESSOR JURÍDICO 
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