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PARECER  JURÍDICO 

INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO 

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRRESA  JURÍDICA 

 

 

     A Lei Federal nº 8.666/93, que rege os contratos e as licitações da 

Administração Pública, estabelece, em seu Artigo 2º, a necessidade do  processo licitatório 

antes de se contratar com  terceiros. 

 

                                    Referido  Diploma  Legal,  explicita,  que:  

 

                                    Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a  proposta mais  vantajosa para a Administração e 

será processada e  julgada  em estrita  conformidade  com os princípios básicos da  

legalidade, da  impessoalidade, da  moralidade, da  igualdade,  da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento  convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhe são correlatos. 

                                    Esses  são os  fundamentos legais (Lei nº 8.666/93),  de licitação para o 

nosso País, que dimanam do Art. 37, da CF/88, dentro da competência privativa da União 

Federal, que foi lhe dada pelo constituinte em seu Art. 22 e incisos. 

                                    Sem embargos, o legislador definiu hipóteses em que figuram motivos  

de  dispensa e inexigibilidade do procedimento ventilado. Como é corrente afirma-se:  

Licitação é  regra, dispensa e inexigibilidade,  reto pontuadas,  são  exceções. 

                                   Encontram-se tais motivos  pretéritos,  como visto acima, nos  Artigos 

24 e 25 da Lei 8.666/93, alterada pelas leis  8883/94, 9032/95 e 9648/98;  enquanto a primeira 

corruptela normativa refere-se às circunstâncias  onde o processo  não é  exigível, a segunda 

atine para as dispensas da procedure  mencionada, ou seja, são as  situações  em que a 

licitação se tem por  DISPENSÁVEL  e/ou  INEXIGÍVEL. 
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    Como a advocacia é uma profissão científica, onde o cultor dessa área 

contribui para a sua própria formação, a intelectualidade fica armazenada no seu 

subconsciente, não podendo, dessa forma, ser aferida em um mero certame para a escolha da 

melhor defesa, em virtude de tal conceito ser eminentemente subjetivo e singular. 

 

    Verifica, de plano, ser o advogado um profissional liberal dotado de 

criação intelectual, de prerrogativas e responsabilidades especiais, que o retira do contexto 

geral, em virtude de seu perfil ser singular, o que, por si só, impossibilita a competição. 

 

    Como visto, torna-se impossível aferir a capacidade técnica do 

advogado em um processo de licitação, pelo fato de a prestação de serviços sub-exame serem 

totalmente singular, não estando à intelectualidade do profissional posta em exposição. 

 

    É constatado que o artigo 25 da Lei 8.666/93 inexige a licitação quando 

houver inviabilidade de competição, sendo que o seu inc. II, estipula: 

 

 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. 

 

    A enumeração do art. 25 é exemplificativa e permite a contratação na 

hipótese dos casos em que é inviável a competição, dada as peculiaridades e circunstâncias 

que o caso comporta. 

 

    Ao tomador dos serviços cabe a aferição da conveniência e 

oportunidade da contratação, em consonância com a sua autorizada margem de 

discricionariedade. 
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    Sendo certo que o art. 13, inc. V, da Lei em comento, considera serviço 

técnico profissional especializado os trabalhos de: 

 

V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas. 

 

    Contudo, para que o intérprete não seja menos desavisado, mister se faz 

que se atente que o parágrafo inaugural do artigo citado ressalva os casos de inexigibilidade 

de licitação, para os casos contidos nos incs. I a VII, para após a verificação necessária, ser 

celebrado, nos casos não permitidos, para a realização de concurso a fim de se dimensionar 

qual é a melhor proposta para o tomador de serviço. 

 

    A lei 8.666, conforme já narrado, contempla a inexigibilidade de 

competição quando houver inviabilidade da mesma, dada a natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização (inc. II, art. 25). 

 

    Assim, existe permissão legal quando for de notória especialização: 

 

o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 

organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros serviços 

relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

objeto do contrato.
1
 

 

    Nada mais precisa do que as palavras do consagrado Celso Antonio 

Bandeira de Mello para se atingir a devida mixagem do que venham a ser serviços singulares: 

 

                                                 
1
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, “Licitação – Inexigibilidade – Serviço Singular”, Parecer publicado 

na RDA 202:368; 
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Serviços singulares são os que se revestem de análogas características. A 

produção de um quadro, por um artista, é singular pela natureza íntima 

do trabalho a ser realizado. De modo geral, são singulares todas as 

produções intelectuais ou artísticas, realizadas isoladas ou conjuntamente, 

por equipe, sempre que o trabalho a ser produzido pelo cunho pessoal (ou 

coletivo) expressado em características técnicas, científicas e ou artística.
2
 

 

    E continuando o seu brilhante percurso: 

 

neste enquadramento cabem os mais variados serviços: uma monografia 

escrita por jurista (...) todos estes serviços se singularizam por um estilo, 

por uma criatividade, engenhosidade, habilidade destacada ou por uma 

orientação pessoal significativa – e cuja significância seja relevante para 

tranqüilidade administrativa quanto ao bom atendimento do interesse 

público a ser curado. Note-se que a singularidade referida não significa 

que outras pessoas ou entidades não possam realizar o mesmo serviço. 

Isto é, são singulares, embora não sejam necessariamente únicas em 

sentido absoluto (...). Em suma: um serviço deve ser havido como singular 

quando nele tem de interferir, como requisito de satisfatório atendimento 

da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, 

envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial habilidade, a 

contribuição intelectual, artística ou a argúcia de quem o executa. É o que 

ocorre quando os conhecimentos científicos, técnicos, artísticos ou 

econômicos a serem manejados (conforme o caso) dependem, pelo menos, 

de uma articulação ou organização impregnada pela específica 

individualidade e habilitação pessoal do sujeito (pessoa física ou jurídica, 

indivíduo ou grupo de indivíduos) que o realize. O serviço, então, absorve 

e traduz a expressão subjetiva e, pois, a singularidade de quem o fez, no 

sentido de que – embora outros, talvez até muitos, pudessem também fazê-

                                                 
2
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, parecer citado. 
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lo – cada qual o faria à sua moda, de acordo com os próprios critérios, 

sensibilidade, juízos, interpretações e conclusões, parciais ou finais.
3
 

 

    Assim, verifica que o advogado se encaixa perfeitamente nas palavras 

do sábio doutrinador, eis que a criação intelectual que rege a advocacia é singular, por ser 

fruto da criação de cada profissional. Não é aferível a intelectualidade e o poder de criação 

dos profissionais liberais da advocacia, por ser variável de um para o outro. 

 

    Ora, como viabilizar-se a competição da aferição da melhor prestação 

de serviços advocatícios para o ente tomador do serviço se o mesmo depende de 

implementação futura? 

 

    Ou seja, a necessidade de confiança é, pois, um elemento relevante 

para o reconhecimento do serviço como singular, ou, quando menos para auxiliar tal 

reconhecimento.
4
 

 

    A singularidade da prestação do serviço, por si só, justifica a ausência 

da competição, bem como da pré-qualificação também. 

 

    Os princípios vetores da profissão do advogado devem também ser 

considerados para a contratação dos serviços sem a obrigatoriedade do processo licitatório, 

visto ser totalmente inviável, na presente hipótese, a utilização de uma pré-qualificação de 

causídicos, para após ser efetuada a escolha pelo menor preço ofertado. 

 

    A pré-qualificação, prevista no artigo 114 da Lei 8.666/93 também 

figurava anteriormente no Decreto-lei n. 2.300/86, sendo definida por Caio Tácito como: 

 

                                                 
33

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, parecer citado. 
4
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, parecer citado pág. 369. 
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a faculdade concedida à Administração Pública para a prévia verificação 

das condições próprias de cada empresa ou consórcio que possam ser 

admitidos a participar de determinadas e futuras concorrências.
5
 

 

    O descarte da pré-qualificação deriva da própria lei de licitação, 

cabendo a Administração assim no processo de sua realização, desenvolver um campo livre, 

dentro da oportunidade e a conveniência, atuando dentro da sua zona livre de agir: 

 

A administração encontra, assim, no processo de sua realização, um 

campo de livre desenvolvimento, no qual lhe é facultada a seleção da 

maneira de agir. Subordinado sempre à legalidade de sua atuação, é lícito 

ao administrador se orientar livremente com referência à oportunidade e 

a conveniência dos atos administrativos. Esta capacidade de 

autodeterminação representa o poder discricionário do Estado, que se 

exaure plenamente no setor administrativo, não podendo ser objeto de 

consideração jurisdicional.
6
 

 

    Contratando diretamente o advogado não estará a autoridade 

administrativa cometendo infrações, e nem agindo no vácuo da lei, visto que a Lei 8.666/93 

não impede a aludida tomada de posição, devendo apenas o administrador justificar a escolha 

dentro de uma razoabilidade. 

 

    Ao agir de tal forma, não será transgredida a lei licitante, pois o serviço 

jurídico a ser prestado será correspondente a necessidade do tomador do serviço, que não 

pode se desvincular da finalidade legal. 

 

    A partir do momento em que o advogado possui um trabalho sério e 

competente, criando respeitabilidade no seu meio, e gerando produção científica sobre os 

                                                 
5
 “Licitação e Pré-Qualificação”, Parecer, Caio Tácito, Temas de Direito Público, 2º Vol., 1997, ed. Renovar, ps. 1427/28. 

6
 Caio Tácito, “A Teoria da Inexistência do Ato Administrativo”, in Temas de Direito Público, 1º Volume, ed. renovar, 1997, 

p.316. 



 

  
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

 

7 

diversos temas do direito, está apto a ser enquadrado como um possível prestador de serviços 

jurídicos eventuais para a Administração Pública. 

 

    Por igual, a singularidade desta prestação poder-se-á caracterizar pela 

rapidez e eficiência no resultado esperado pelo tomador do serviço. Ou, em outras palavras, a 

velocidade e o resultado favorável as pretensões do ente público são requisitos ensejadores da 

singularidade. 

    Por igual, como no trabalho intelectual do advogado não existe o 

“equivalente perfeito”,
7
 salta aos olhos, que a competição fica esvaziada. 

 

    Neste caso, a legislação federal permite a contratação direta do 

advogado, por ser singular a prestação do seu serviço: 

 

Os bens singulares, consoante se disse, é que não são licitáveis. Um bem 

se qualifica desta maneira quando possui individualidade tal que o torna 

inassimilável a quaisquer outros. Esta individualidade pode provir de o 

bem ser singular: a) em sentido absoluto; b) em razão de evento externo a 

ele ou c) por força de sua natureza íntima. 

                   

                  TODAVIA, Neste particular, a procuradoria jurídica adverte 

que  o objeto, trabalho a ser executado pela  contratada, seja realmente  

caracterizado sua “singularidade” e não serviço corriqueiro, haja vista a 

prática usual de tudo perfeito em certame licitatório, embora, via de regra,  

nada  se confirmando no cotidiano da vigência contratual, sob pena da 

caracterização de  fraude com possível reparação ao erário público, se  

assim vislumbrar tal prática.     

Ademais, para o êxito desejado, imprescindível se faz a junção dos 

documentos atinentes a comprovação dos serviços técnicos especializados (notoriedade e 

singularidade), bem como sua ampla divulgação (publicidade).       

                                                 
7
 Celso Antônio Bandeira de Mello, “Licitação”, 2ª tiragem, 1985, ed. RT, pág. 15 
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Assim, estando atendido todos os requisitos  enumerados na Lei de 

Licitação, comprovando a finalidade da contratação,  qual seja, contratar  empresa  jurídica 

especializada na área de gestão pública,  composição de profissionais com notória experiência 

e valor da contratação  compatível  com o mercado local  e região, direciono meu 

entendimento,  data máxima vênia, no sentido de dispensa  do procedimento licitatório,  via a 

inexigibilidade  de  licitação.   

 

   É o parecer, s. m. j. 

 

   Santana do Araguaia/PA, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

   FERNANDO PEREIRA BRAGA 

      Procurador Geral do Município 

             OAB/PA – 6.512-B 
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