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PARECER JURÍDICO 

Assunto: análise do processo de 
inexigibilidade nº 015/2019 

O Excelentíssimo Prefeito de Jacareacanga, no processo 
administrativo nº 058/2019, requereu PARECER JURÍDICO á cerca da 
legalidade do Processo de Inexigibilidade de nº 015/2019 cujo objeto é a 
contratação de empresa para realizar fornecimento, licença de uso, 
manutenção do software de gestão tributária municipal. 

A empresa possui todos os documentos requeridos na lei de 
licitação, bem como o procedimento se encaixa no Art. 26 da Lei nº 
8.666/93. 

É o relatório. 
Passo a fundamentação. 

Observo que o presente processo de inexigibilidade de 
licitação está dentro dos parâmetros legais, conforme bem explicita o Art. 25, 
II, combinado com o Art. 13, III da lei de licitação, senão vejamos: 

Art.  25.    É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
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; 
Art. 13.   Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 
técnicos profissionais especializados os trabalhos 
relativos a: 
III  -  assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias; 

Por outro lado, certos serviços técnicos exigem um grau de 
confiabilidade que não é possível auferir em processos de pregão ou tomada 
de preço, pois não se importa o preço; no final, só importa a confiança que 
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você demanda de um profissional, e seu grau de eficiência, senão vejamos o 
entendimento Doutrinário do Professor MENDES: 

Assim, é inevitável que (...) a escolha do contratado seja 
realizada por critério subjetivo baseado no grau de 
confiança que a notória especialização propicia. 
Portanto, concluiu-se (...) ser inviável contratar 
serviço singular por meio de licitação, pela 
impossibilidade de definir e mensurar critérios 
objetivos para a seleção da melhor proposta.  1

CONCLUSÃO 

Dessa forma, o PARECER JURÍDICO é no entendimento de 
legalidade do processo de inexigibilidade nº 015/2019, conforme bem 
determina o Art. 25, II, combinado com o Art. 13, III da lei de licitação. 

É o Parecer.  
Salvo Melhor Juízo. 

Jacareacanga-PA, em 04 de janeiro de 2019. 

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA nº 15.670 

Advogado 

 Mendes, Renato Geraldo. A inexigibilidade de licitação na visão do TCU. Revista Zênite1
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