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PARECER JURÍDICO - ____/2017-ACJUR/PMJ.  

PROCESSO Nº 7748/2017-PMJ.   

 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga.  

EMENTA: Contratação Direta de Engenheiro do 

Trabalho. Inexigibilidade de Licitação. Visita às 

Unidades. Levantamento das Funções e Locais de 

Trabalho.  Adicional de Insalubridade. 

 

 

 

 

Versam os presentes autos sobre possibilidade de contratação direta de 

prestador de serviço técnico profissional especializado, Engenheiro de 

Telecomunicações com especialização em Engenharia Elétrica e Segurança no 

Trabalho, JEOVÁ XAVIER R. PALHETA JÚNIOR, RNP/CONFEA nº 150815154-

7, sob a categoria de inexigibilidade de licitação, para atender as demandas desta 

Prefeitura para emissão de laudos necessários nas áreas de saúde, obras e assistência 

social, visando verificar os riscos químicos, físicos e biológicos envolvidos em cada 

atividade, por função e em cada ambiente e trabalho, visando concessão de Adicional de 

Insalubridade. 

 

Como regra a Administração Pública para contratar serviços, ou 

adquirir produtos, ou produtos e serviço encontra-se obrigada a realizar previamente 

processo licitatório (inteligência do art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 2º da Lei nº 

8.666/93).   

 

Vieram os autos com a seguinte documentação: Memorando nº 077- 

A/2017 DRH/PMJ/SEMAF; Proposta de Laudo de Insalubridade; Relação dos 

Servidores, por cargo, a serem avaliados; Certidão de Acervo Técnico – CAT do 

Profissional a ser Contratado (10 laudas); Atestado para Obra/Serviço Concluído – 

Soenergy Internacional; Certidão de Registro e Quitação do CREA/PA; Cópia da CNH 

e Título Eleitoral; Cópia do RG e CTPS; Cópia do Certificado de Dispensa de 

Incorporação Militar;  Cópia do Certificado de Curso de Engenharia; Cópia do 

Certificado de Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho; Cópia do 

Certificado de Especialização em Engenharia Elétrica; Cópia da Certidão de 

Casamento; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Proposta Técnica Comercial 

de MA Service e Proposta de Prestação de Serviços em Saúde e Segurança no Trabalho 

Patrícia da Cruz Cunha. 

 

É o relatório. 

 

1 – DOS FATOS 
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A contratação direta, sob a modalidade de inexigibilidade de licitação, 

requer o atendimento a diversos requisitos, em razão da rigidez imposta à 

Administração para o dispêndio do dinheiro público. Essa obrigatoriedade de licitar 

funda-se em dois aspectos basilares, o primeiro é o de estabelecer um tratamento 

igualitário entre os interessados em contratar, como forma de realização do princípio da 

impessoalidade, da isonomia e da moralidade; o segundo revela-se no propósito do 

Poder Público de alcançar a proposta que lhe seja mais vantajosa.    

 

Todavia, existem certas situações em que o gestor público, embora 

podendo realizar o processo de licitação, em virtude da existência de determinadas 

situações, poderá dispensar a realização do certame (discricionariedade), como são os 

casos previstos no art. 24 da Lei n.º 8.666/93, hipóteses denominadas de licitação 

dispensável. Noutros casos, o administrador se encontrará diante de situações, ora 

materiais, ora jurídicas, que o impossibilitarão de realizar a licitação, como nos casos 

previstos no art. 25 da mesma lei, são as hipóteses denominadas de inexigibilidade de 

licitação.   

 

O art. 25, da Lei nº 8.666/93, assim dispõe:   

 

“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 do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;   

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação;  

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.”   

 

No que interessa ao caso sob análise, por força do caput, do art. 25, o 

legislador facultou à Administração Pública proceder a contratação por inexigibilidade 

de licitação diante de situações que houver inviabilidade de competição.  

 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO 
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Vê-se, portanto, que a própria lei especifica as hipóteses de exceção à 

regra geral, oferecendo uma margem de ação ao administrador. Diz-se, então, que a 

Administração Pública possui discricionariedade para contratar por inexigibilidade de 

licitação para os casos expostos, significando dizer que o Poder Público age de acordo 

com a conveniência e oportunidade da situação, sem ferir o ordenamento jurídico, uma 

vez que cumpre com os princípios gerais da Administração Pública, notadamente o da 

legalidade e eficiência.   

 

Diante de situação de inviabilidade de competição, não há como 

burlar/ferir o dever de tratamento igualitário entre interessados e nem como alcançar a 

proposta que seja mais vantajosa. Nestas situações a realização de licitação representaria 

um obstáculo ao atingimento satisfatório do interesse público, pois inexistindo 

possibilidade de competição não haveria como alcançar-se pelo procedimento a 

satisfação das necessidades da Administração. Primeiro porque estará se aproveitando 

Técnico altamente especializado de passagem pelo Município de Jacareacanga. Segundo 

porque sua proposta encontra-se compatível com as demais pesquisadas, conforme 

demais propostas em anexo. Terceiro porque há uma iminente necessidade de avaliação, 

in loco, de cada função e decorrente atividade de todos os colaboradores envolvidos 

com serviços que envolvam riscos químicos, físicos e biológicos, no que tange as 

normas técnicas de segurança e saúde ocupacional. 

 

Cumpre destacar que na proposta acatada não engloba gasto com 

logística, haja vista que o profissional em questão, JEOVÁ PALHETA, está a 

serviço da empresa SOENERGY neste município de Jacareacanga, bem como seu 

preço encontra-se na média dos demais, uma vez que a proposta da Engenheira 

Patrícia da Cruz Cunha contempla apenas Elaboração de Laudo Técnico das Condições 

Ambientais de Trabalho, Laudos de Aposentadoria Especial, Laudos de Insalubridade e 

de Periculosidade, acrescidos de 20% pela necessária emissão de Nota Fiscal, bem 

como informa que as avaliações quantitativas serão cobradas em outro orçamento, 

não sendo contemplados na proposta apresentada.   
 

Logo, a contratação pretendida enquadra-se, em tese, na forma de 

contratação direta por inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, II, c/c art. 13, II, 

da Lei 8.666/93, desde que atendidos os comandos da norma. Vejamos disposição do 

art. 13, II, da Lei 8.666/93. 

 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

(...) 

II- pareceres, perícias e avaliações em geral; 

(...) 

 

 

 
3 - DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO NO CASO CONCRETO 
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No caso concreto, a contratação direta de prestador de serviço técnico 

profissional especializado, Engenheiro de Telecomunicações com especialização em 

Engenharia Elétrica e Segurança no Trabalho, sob a categoria de inexigibilidade de 

licitação, para atender as demandas desta Prefeitura para emissão de laudos necessários 

nas áreas de saúde, obras e assistência social, visando verificar os riscos químicos, 

físicos e biológicos envolvidos em cada atividade, por função e em cada ambiente e 

trabalho, visando atender às necessidades de órgãos da Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga, principalmente em atendimento a Lei Federal nº 13.342/2016.            

 

Portanto, presente a situação ensejadora de inviabilidade de 

competição não resta qualquer dúvida sobre a legalidade da contratação dos serviços 

retromencionados, por inexigibilidade de licitação com base no art. 25, II c/c art. 13, II 

da Lei nº 8.666/93, uma vez que atendido o requisito legal, conforme é o caso dos autos. 

 

Para finalizar a presente análise jurídica manifesta-se no sentido de 

que as exigências fixadas nos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26, da Lei nº 

8.666/93, estão satisfeitas neste processo devido atenderem, legalmente, a demanda 

pleiteada.      

 

 

 

 

Diante do exposto opina-se pela legalidade da contratação direta de 

prestador de serviço técnico profissional especializado, Engenheiro de 

Telecomunicações com especialização em Engenharia Elétrica e Segurança no 

Trabalho, ENGENHEIRO JEOVÁ XAVIER R. PALHETA JÚNIOR, 

RNP/CONFEA nº 150815154-7 sob a categoria de inexigibilidade de licitação, para 

atender as demandas desta Prefeitura para emissão de laudos necessários nas áreas de 

saúde, obras e assistência social, visando verificar os riscos químicos, físicos e 

biológicos envolvidos em cada atividade, por função e em cada ambiente e trabalho, 

com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, II da Lei nº 8.666/93, conforme 

documentação em apenso aos autos.     

 

Alerta-se para a necessidade de comunicação ao ordenador de 

despesas responsável no prazo máximo de 3 (três) dias (caput, art. 26) e posterior 

ratificação e publicação como de estilo.   

 

É o Parecer.  

S. M. J.  

 

Jacareacanga, 07 de dezembro de 2017. 

 

Sandra Léa Engelbert 

                                                                                                             OAB/PA 13.487 

4 - DA CONCLUSÃO 
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