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PARECER JURÍDICO Nº 2020.09.03-001  

CMADVOCACIA/ASSEJUR 
 
 
INTERESSADO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 
 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – Contratação de empresa especializada 
prestar assessoria e consultoria em planejamento estratégico, planejamento público, 
confecção de projetos de Lei com ênfase na Gestão de pessoas, regimento interno, 
plano de cargos e carreiras da administração pública, orientação na elaboração de 
planos municipais com ênfase na gestão pública, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Planejamento de Augusto Corrêa/PA. 

 
 

EMENTA: Direito Administrativo. Inexigibilidade de 
Licitação. Contratação de serviço técnico 
especializado. Possibilidade legal. Parecer 
Favorável. Art. 25 c/c art. 13 da Lei nº 8.666/93,  

 
 

I - Relatório 

Veio a esta consultoria técnica especializada, para análise jurídica, o 

processo de inexigibilidade de licitação, que tem por finalidade a “Contratação de 

empresa especializada prestar assessoria e consultoria em planejamento 

estratégico, planejamento público, confecção de projetos de Lei com ênfase na 

Gestão de pessoas, regimento interno, plano de cargos e carreiras da 

administração pública, orientação na elaboração de planos municipais com 

ênfase na gestão pública, a fim de atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Planejamento de Augusto Corrêa/PA”. 

O presente processo de contratação é proveniente de solicitação expressa 

da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através do Ofício nº 049B/2020, 

de 02 de março de 2020, dirigido a Secretaria Gabinete do Prefeito, por meio do qual 

encaminhou solicitação de abertura de processo licitatório ao objeto retro citado.  

O Termo de Referência em apenso ao supra mencionado expediente 

explana que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças conforme estabelece 

a Lei Municipal nº 1.656/2008, em síntese, consiste na criação e implementação de 

políticas de desenvolvimento urbano, além das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 150 da Lei nº 1.584/2006 (PDMAC). 

Ademais, também assenta que a referida Secretaria não possui corpo de 

servidores técnicos especializados capazes de realizar tais atribuições, além de ser 

composta de um número de profissionais, gerando assim uma dificuldade em traçar 

metas e acompanha-las. 
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Razão pela qual que em 2018 através de Decreto Municipal foi criado o 

Núcleo de Planejamento, a fim de somar e atuar de forma participativa nas 

deliberações dos projetos da gestão, além de coordenar os projetos estratégicos para 

a capacitação de recursos, bem como aqueles advindos do Plano Plurianual 

Municipal, os quais serão medidos por indicadores criados pelo Núcleo a partir da 

assessoria proposta. 

A presente demanda recai sobre a contratação através da modalidade 

inexigibilidade de licitação da Empresa A N DE CASTRO CONSULTORIA EM 

GESTÃO ADMINISTRATIVA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 

no CNPJ nº 34.048.897/0001-45, para a prestação dos serviços supra mencionados, 

ao valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme evidencia-se na 

proposta de preços juntada aos presentes autos administrativos. 

Dessa forma, o Exmo. Sr. Victor Hugo Lima da Paixão, Secretário 

Municipal de Administração e Finanças despachou os autos ao Departamento de 

Contabilidade para que o mesmo informasse a existência de recursos orçamentários 

para atendimento da demanda administrativa. 

Em resposta, o Departamento Contábil em despacho informou a existência 

de crédito orçamentário, consignando nos autos a dotação orçamentária, para atender 

as despesas ao objeto pretendido.  

Ante a verificação de disponibilidade orçamentária, foi encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Iraildo Farias Barreto, Prefeito Municipal de Augusto Corrêa, 

pedido de AUTORIZAÇÃO de despesa e abertura do processo licitatório para objeto 

em referência. 

Desse modo, o Exmo. Prefeito em resposta a solicitação supra, manifesta 

nos autos sua AUTORIZAÇÃO, bem como a DECLARAÇÃO de adequação 

orçamentaria e financeira com a LOA, PPA e com a LDO, como também, junta 

cópia do Ato de Nomeação do pregoeiro e equipe de apoio, responsável de julgar e 

conduzir os processos licitatórios, conforme faz certo o Decreto nº 018-A/2018-GAB 

DO PREFEITO. 

Por conseguinte, a demanda foi autuada em Processo Administrativo de 

Inexigibilidade de Licitação, pelo Sr. José Geison Ribeiro Silva, Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação deste Município.  

Em sequência o processo foi remetido a esta Assessoria Jurídica, para a 

análise prévia dos aspectos jurídicos, consoante dispositivo previsto no art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.   

Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir está Municipalidade no 

controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória 

da licitação. 

É o Breve relatório. 
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II – Análise Jurídica 

Inicialmente mister observarmos que o art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, 

estabelece a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para 

contratações feitas pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional 

reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos 

especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação, in 

verbis: 

"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:  

omissis  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

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 efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." 

 

Com isso, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem 

casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração 

Pública a celebrar, de forma discricionária, contratações diretas sem a concretização 

de certame licitatório.  

Assim, in casu, temos três requisitos a serem cumpridos: a) o legal, 

referente ao enquadramento dos serviços no rol taxativo do art. 13 da Lei n°8.666/93 

(serviço especializado), b) o subjetivo, consistente nas qualificações pessoais do 

profissional (notória especialização) e c) o objetivo, consubstanciado na singularidade 

do objeto do contrato, ou seja, do serviço a ser contratado. 

Nesse sentido é que destacamos os ensinamentos de Antônio Roque 

Citadini, quando o mesmo esclarece que os serviços especializados, à que alude a lei, 

são aqueles expressamente previstos no art. 13 da Lei de Licitações e Contrato 

Administrativos, quais sejam: estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou 

executivos; pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias 

técnicas auditorias financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento de obras ou serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas; treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; restauração de obras de 

arte e bens de valor histórico. 
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Desta forma, é que o ordenamento jurídico permite a contratação direta de 

tais empresas, inexigindo o procedimento licitatório, tendo em vista a 

"impossibilidade lógica" de a Administração pretender o melhor serviço pelo 

menor preço, nessas condições. 

E como visto, a notória especialização da empresa a ser contratada para 

executar os serviços tidos como especializados para a Administração Pública, 

associada intrinsecamente a singularidade da natureza do serviço é que se justificará, 

ipso facto, a excepcionalidade da inexigibilidade. E essa singularidade consubstancia-

se, no ensinamento de Antônio Roque Citadini, no fato do objeto do contrato ser de 

natureza pouco comum, com razoável dose de complexidade, de tal forma 

individualizadora, que justifique a dispensa de todo o procedimento licitatório.  

À luz das Súmulas n° 252 e 264, o Tribunal de Contas da União - TCU 

fixou entendimento a respeito dos limites para aplicação da hipótese de inexigibilidade 

de licitação prevista pelo art. 25, II, da Lei n°8.666/93, senão vejamos: 

SÚMULA 252 - TCU:  

A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, 

a que alude o inciso II do art. 25 da Lei no 8.666/1993, decorre da 

presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, 

entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do 

serviço e notória especialização do contratado.  

SÚMULA 264 - TCU:  

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos 

com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é 

cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de 

exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade 

insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação 

inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da 

Lei no 8.666/1993. 

 

No que diz respeito a notória especialização, a Auditoria Geral do Estado 

do Pará, através da Instrução Normativa n°. 001/2013/AGE, conceitua o referido 

instituto seguinte forma:  

Há a notória especialização, com currículo e documentação que tornem 

claro, por exemplo, ser detentor de elevada experiência na sua área de 

atuação, ter desenvolvido estudos aprofundados acerca da matéria, 

publicações, gozar de alto conceito dentre seus pares ou no mercado, 

ou ter na sua equipe técnica detentores de tais características, de 

forma a tornar indiscutível que se trata do mais adequado a atender à 

singularidade do objeto. 
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Neste sentido, nota-se que a Sra. Antoniella Nogueira de Castro, 

responsável técnico e representante legal da empresa A N DE CASTRO 

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, consoante a documentação 

carreada aos autos, comprova ter capacidade técnica para desempenhar os serviços 

ora pleiteados, possuindo mestrado em Administração pela Universidade da 

Amazônia, pós-graduada em Gestão Financeira, Controladoria, e Auditoria pela 

Fundação Getúlio Vargas. 

Ademais, acrescenta que: 

“tem mais de 14 anos no mercado, seja em empresas ou órgãos 

públicos, foi consultora de planejamento estratégico e metodológico de 

incremento de receita para organizações nas empresas Amazon Vidros 

Ltda, Maia Industria Comércio e Importação Ltda como gerente 

comercial, Coordenadora de produção e Diretora Geral da Fábrica 

durante 07 anos”. 

Ainda atuou como: 

 “consultora de planejamento estratégico, desenho organizacional e 

restruturação de processos na instituição PROPAZ, através do 

IMAZON, objetivando a restruturação organizacional em três etapas 

contemplando o processo de Modelagem Organizacional por meio da 

reformulação e definição de um organograma facilitador do 

planejamento estratégico, processo decisório e da comunicação. 

Apresentando níveis organizacionais para execução do planejamento 

respeitando a ascendência e a descendência das linhas de autoridade 

e responsabilidade, com nomenclaturas adequadas ao nível da 

unidade. Além do redimensionamento das unidades de acordo com o 

fim e o efetivo empenho das atividades. Determinação de estrutura 

compatível para elaboração de um fluxo geral e treinamento dos 

servidores. O fluxograma geral foi criado seguindo os parâmetros e 

critérios administrativos exigidos”. 

A referida empresa também apresenta em sua proposta de serviços a 

composição do seu corpo operacional, que é composto de profissionais da área de 

Administração, Contabilidade e Relações Internacionais, conforme evidência nos 

currículos, diplomas e certificados juntados, tudo com intuito de alcançar o nível de 

excelência e eficiência esperado. 

A respeito da singularidade do objeto é possível identificar-se a 

necessidade de que, na consideração da expressão utilizada pela Lei, serviço de 

natureza singular, seja o intérprete obrigado a enfrentar a questão sob o ponto de vista 

subjetivo, isto é, dos atributos do prestador dos serviços que, anteriormente à 

consideração da notória especialização (circunstância passível de aferição objetiva), 

imprimem especialidade na execução do serviço.  
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Afastando-se de um posicionamento extremado, seja no que tange à 

necessidade do elemento objetivo na caracterização da singularidade (não parece 

razoável sustentar-se a existência de um serviço que, sendo técnico, isto é, sendo 

passível de execução a partir da conjugação de procedimentos catalogados pelo 

conhecimento científico, seja também absolutamente inédito, único, sob pena de uma 

contradição em termos), seja quanto ao elemento subjetivo (não há serviço intelectual 

que não comporte, no seu modo de execução e na adoção de soluções para o 

enfrentamento de um dado problema, uma modulação pelo sujeito que o realiza, 

tornando-o, no limite, único), há doutrinadores que procuram conciliar ambos os 

aspectos da questão na delimitação da natureza singular de um dado serviço, 

vejamos: 

"Em suma, a singularidade corporifica-se tendo em vista a viabilidade 

de o serviço, prestado por determinado profissional, satisfazer as 

peculiaridades do interesse público, envolvido no caso particular. Deve-

se verificar se esse interesse público é peculiar, tendo em vista o valor 

econômico ou o bem jurídico em questão, ou se a tutela revela-se 

complexa, demandando serviços especializados. A especialidade do 

interesse público justifica a seleção com base em uma avaliação 

complexa, abrangendo critérios de natureza subjetiva. A Administração 

deverá apurar quais são os profissionais mais habilitados a atendê-la e, 

entre esses, optar por aquele cuja aptidão (para obter a melhor solução 

possível) mais lhe inspire confiança " (NAVES. Op. cit. p. 61.) 

 

Esta consideração constitui o fundamento, a partir do qual também a 

Jurisprudência vai se orientando no juízo acerca das contratações diretas para a 

prestação 4' serviços de assessoria e consultoria técnica, conforme pontificou o E. 

Plenário do Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XX] 

DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO 

CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

CARACTERIZADA PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, 

ALIADA À CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES 

DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL. "Serviços técnicos profissionais 

especializados" são serviços que a Administração deve contratar sem 

licitação, escolhendo o contratado de acordo, eia última instância, com 

o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na 

especialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da 

confiança da Administração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí 

que a realização de procedimento licitatório para a contratação de tais 

serviços - procedimento regido, entre outros, pelo princípio do 

julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição de exercício de 
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subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a 

escolha do trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à 

plena satisfação do objeto do contrato (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 

8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a notória 

especialização, associada ao elemento subjetivo confiança". (STF. 

Ação Penal n.° 348-SC, Plenário, rei. Mia. Ecos Grau, Di de 

03.08.2007.) 

Apesar da decisão acima discorrida tratar de processo criminal, relevante 

notar que o ministro relator atentou em incluir na ementa resumo de obra de sua 

autoria na qual afirma que há serviços profissionais técnicos especializados que a 

Administração deve contratar sem licitação e que o profissional contratado deve ser 

escolhido de acordo com o grau de confiança que a própria Administração deposita 

nele, independentemente da existência de outros profissionais que realizem o mesmo 

serviço.  

Outrossim, Renato Geraldo Mendes relata sobre o assunto: 

"De nossa parte, entendemos que singular é o serviço técnico 

profissional especializado que não comporta definição e escolha por 

critério objetivo de julgamento, devendo necessariamente ser 

contratado com pessoa, física ou jurídica, de notória especialização, a 

fim de reduzir eventuais riscos e potencializar a melhor relação 

benefício-custo em razão de certas peculiaridades especiais que 

caracterizam a necessidade da Administração. A impossibilidade de 

fixar tal condição objetiva afasta a licitação, que tem como pressuposto 

o tratamento isonômico, e este, por sua vez, a escolha do terceiro por 

critério objetivo de julgamento. Ou seja, sem critério objetivo de 

julgamento, não há como assegurar o necessário tratamento 

isonômico". (Tu Revista Zênite de Licitações e Contratos, n° 129, julho 

2009) 

Outrossim, a singularidade do serviço técnico especializado não apresenta 

unicidade ou exclusividade na prestação do mesmo, mas, a impossibilidade de atrelar 

a razão da escolha do notório especialista a um critério técnico objetivo, no mesmo 

sentido Benjamin Zymler, ministro do TCU: 

"Primeiramente, porque o conceito de singularidade não está vinculado 

à ideia de unicidade. Para fins de subsunção ao art. 25, inciso II, da Lei 

8666193, entendo não existir um serviço que possa ser prestado 

apenas e exclusivamente por uma única pessoa. A existência de um 

único sujeito em condições de ser contratado conduziria à inviabilidade 

de competição em relação a qualquer serviço e não apenas em relação 

àqueles considerados técnicos profissionais especializados, o que 

tornaria letra morta o dispositivo legal." "Em segundo lugar, porque 

singularidade, a meu, ver, significa complexidade e especificidade. 

Dessa forma, a natureza singular não deve ser compreendida como 
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ausência de pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto, 

mas sim como uma situação diferenciada e sofisticada a exigir 

acentuado nível de segurança e cuidado." Seguindo o voto do relator, 

as justificativos dos responsáveis foram acatadas pelo Plenário". 

(Acórdão 1074/2013-Plenário, TC 024.405/2007-1, relator Ministro 

Benjamin Zymler, 8.5.2013) 

Complementando o entendimento, Renato Geraldo Mendes: 

"Portanto, a existência de mais de um profissional ou empresa de 

notória especialização não desnatura a inviabilidade de competição, 

pois esta resulta da impossibilidade de assegurar um dos pressupostos 

da licitação (o critério objetivo de julgamento) que está relacionado ao 

objeto, e não à quantidade de pessoas que atuam no mercado. A 

inviabilidade de competição significa a impossibilidade de assegurar os 

pressupostos da licitação, e isso tem necessariamente relação direta 

com a ideia de possibilidade de eventual disputa. O fato de existir 

vários profissionais notoriamente especializados não afasta a 

inviabilidade jurídica da competição". (In Revista Zênite de Licitações e 

Contratos, n° 119, julho 2009) 

Por estas razões, é que a inexigibilidade de licitação é uma daquelas 

modalidades de contratação direta, vez que o art. 25, da Lei n°. 8.666/93, dispõe em 

seu caput que "é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial". E em seu inciso II, temos que:  

"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".  

Nesse passo, verifica-se a subsunção das previsões legais acima 

transcritas ao objeto da contratação em comento. Além disto, o art. 13, especialmente 

o incisos III, da Lei de Licitação, no que interessa, assim dispõe, ipsis literis: 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias 
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
VIII - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
Lei nº 8.666/93 
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Verifica-se que a norma aplicável impõe que o objeto da contratação 

esteja afeto à prestação de serviços técnicos enumerados pelo art. 13. Nesse 

diapasão, observa-se que os serviços ofertados por meio da proposta apresentada 

pela A N DE CASTRO CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA se 

enquadram no rol de serviços técnicos especializados previstos no dispositivo legal. 

E por derradeiro, observamos que ainda que se trate de contratação 

direta, é necessária a formalização de um procedimento licitatório que culmine na 

celebração do contrato. E isto de fato foi feito pela Administração. Assim, vejamos o 

ensinamento de Marçal Justen Filho:  

...os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na 
verdade, uni procedimento especial e simplificado para seleção do 
contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série 
ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o 
contratante mais adequado.  
Ausência de licitação' não significa desnecessidade de observar 
formalidades prévias (tais corno verificação da necessidade e 
conveniência da contratação, disponibilidade recursos etc.). Devem ser 
observados os princípios fundamentais da atividade administrativa, 
buscando selecionar a melhor contração possível, segundo os princípio 
da licitação".  
E mais adiante arremata o referido autor: "a Administração deverá 
definir o objeto a ser contratado e as condições contratuais a serem 
observadas. A maior diferença residirá em que os atos internos 
conduzirão à contratação direta, em vez de propiciar prévia licitação. 
Na etapa externa, a Administração deverá formalizar a contratação". 

Ressalta-se que a empresa A N DE CASTRO CONSULTORIA EM 

GESTÃO ADMINISTRATIVA, a fim de justificar o valor apresentando de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), junta nos autos cópia dos seguintes documentos: 

a) Contrato celebrado entre o Instituto do Homem e Meio Ambiente da 

Amazônia e a Sra. Antoniella Nogueira de Castro (responsável técnico 

e representante legal), com valor mensal aproximado de R$ 4.053,64. 

b) Ata de realização de pregão presencial Nº 005/2017 da Prefeitura de 

Tucurí onde a empresa F. DA C. FERNANDES ALCÂNTARA EIRELI-

EPP, foi declarada vencedora do certame de objeto semelhante ao 

objeto aqui estudado, com valor anual de R$ 855.000,00   

c) Cotação de preço Nº 004/2018 realizado pela prefeitura de Soure do 

Pará, referente ao objeto semelhante, aqui mencionado, com valor de 

médio de referência de R$ 19.583,33 

d) Contrato celebrado entre o esta prefeitura no exercício anterior e a 

Empresa A N CASTRO CONSUTORIA EM GESTÇAI 

ADMINISTRATIVA, com valor mensal de R$ 25.000,00 

Desse modo, cotejando o valor apresentado pela empresa indicada com 

os serviços previstos no termo de referência, bem como, tomando por base os 
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documentos retro citados, remete-se que o valor ofertado está compatível com o valor 

mercadológico.   

Importante frisar que, não bastasse tudo o quanto até aqui aludido, há 

que perquirir ainda o fator confiança, que apesar de não expresso em lei para hipótese 

de inexigibilidade, salta à evidência, também como insuscetível de competição, e por 

isso, vem sendo difundido pela doutrina e jurisprudência, em situações semelhantes 

ao particular ora discutido. 

Aliado a tudo isso, compete ressaltar, que o Município de Augusto Corrêa, 

não possui em seu quadro de pessoal, profissionais especializados para suprir a 

necessidade do serviço pretendido.  

 

III – Parecer e Conclusão 

Considerando as peças colacionadas aos presente autos, trazidas ao 

conhecimento dessa assessoria, bem como a incidência do normativo aplicável ao 

caso sub examine, face à adequação ao estabelecido pela Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e demais artigos aplicáveis à espécie, podendo o feito ter o seu 

prosseguimento, com vistas ao fim colimado pelo interesse público. 

Ex positis, verificando que foram adotadas as providências necessárias e 

apreciados os aspectos inerentes à conveniência e à oportunidade, não vislumbramos 

óbice legal pela realização da contratação direta da empresa A N DE CASTRO 

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, devidamente inscrita no CNPJ nº 

34.048.897/0001-45, com sede na Rodovia BR. 316, Km 15, Condôminio Algodoal, 

Torre 28, Apto 303 – Sala A, Decouville, Marituba-PA, mediante inexigibilidade de 

licitação, com fundamento no Art. 25, II, c/c Art. 13, III, da Lei de Licitações, em 

observância a todos os requisitos legais que autorizam a contratação nos termos 

pleiteados. 

Assim, é o parecer que submetemos à consideração de Vossa Excelência. 
S.M.J. 

 

 

Augusto Corrêa, PA, 09 de março de 2020. 

 

 

 

Gustavo de Cássio Cordoval Carvalho 
OAB/PA 22.643 
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