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Termo de Inexigibilidade nº. 6/2015-00001, de 07 de Janeiro de 2015.  
 
 

“Dispõe sobre inexigibilidade de licitação para contratação de 
serviços jurídicos especializados”  

 
 
 

O Presidente da Câmara de SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, no uso da 
competência que lhe é outorgada por Lei e tendo em vista a necessidade da contratação de 
profissional experiente e capacitado para prestação de serviços de consultoria jurídica 
especializada à Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, podendo seu contrato ser prorrogado por igual período. 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 

A) – o Escritório de Advocacia AMANDA LIMA FIGUEIREDO Advocacia & 
Consultoria Jurídica S/S, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 17.284.669/0001-55 e registro na 
OAB/PA sob o nº. 544/2012 é uma empresa que tem como sócios profissionais de notória 
especialização no patrocínio de consultoria jurídica especializada;  

 
B) – seus sócios representantes possuem competência, experiência e 

especialização na área pública, tendo curso de Especialização em Direito Administrativo e 
Municipal;  

 
C) – depreende-se da documentação apresentada que, há vários anos, tais 

profissionais vêm prestando seus serviços para outros Municípios no Estado do Pará, 
demonstrando ótimo desempenho, idoneidade e grande presteza no trato da coisa 
pública;  

 
D) – devido à natureza dos serviços os mesmos só podem ser executados 

por profissional habilitado, de notória especialização e de plena confiança do 
administrador da coisa pública;  

 
E) – serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário, 

são os prestados por quem, além da habilitação técnica e profissional, aprofundou-se nos 
estudos, no exercício da profissão, na pesquisa científica ou através de cursos de pós-
graduação;  

 
F) - jurisprudência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

tem entendimento consolidado no sentido de aprovar a contratação direta, por meio de 
inexigibilidade de licitação, para serviços de assessoria jurídica;  
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G) - o entendimento dos Tribunais pátrio, exarado nos seguintes julgados:  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. CONTRATACAO 
DE ESCRITORIOS E ADVOCATICIA PELO PODER PUBLICO 
MUNICIPAL, SEM PREVIO PROCESSO LICITATORIO. ANTECIPACAO 
DE TUTELA. BLOQUEIO DE BENS E RECURSOS DOS AGRAVANTES. 
AUSENCIA DE UM DOS AGRAVANTES. AUSENCIA DE UM DOS 
REQUESITOS INDISPENSAVEIS PARA A ADOCAO 'IN INITIO LITIS' 
DESSA ENERGIA MEDIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. 
DECISAO MONOCRATICA REFORMADA. [...] - IV - É que a contratação 
de serviços pela Administração Pública nem sempre comporta o 
procedimento licitatório, ou seja, existem situações práticas e 
corriqueiras em que a licitação é dispensada ou mesmo inexigível. V - 
Inexistindo, pois, padrões objetivos para se qualificar ou desqualificar a 
comprovada especialização dos agravantes para o efetivo exercício da 
assessoria jurídica então contratada, viabilizando, assim, uma eventual 
competição no caso, a legitimidade da não exigência de licitação deve 
repousar no critério subjetivo da autoridade administrativa contratante e na 
presunção de confiabilidade que merece impregnar os seus atos.” 
(Processo n. 200703359791, 4ª Câmara Cível, TJGO)  
“DUPLO GRAU DE JURISDICAO E APELACAO CIVEL. EXECUCAO 
CONTRA A FAZENDA PUBLICA. EMBARGOS A EXECUCAO. TITULO 
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVICO DE ADVOCACIA E 
ASSESSORIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. LIQUIDEZ DO TITULO. 
EXCESSO DE EXECUCAO NAO COMPROVADA. [...] - 2 – É possível a 
contratação de empresa que atua na área jurídica especializada, sem a 
exigibilidade de licitação do poder público, nos casos de alta 
complexidade do objeto contratual, devidamente justificados 
(Resolução n. 32/05 do Tribunal de Contas dos Municípios).” (Processo n. 
200804935011, 4ª Câmara Cível, TJGO); 
  

H) – O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos autos nº HC 86198/PR, 
Relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, decidiu que “...1. A presença dos requisitos 
de notória especialização e confiança, ao lado do relevo trabalho a ser contratado, que 
encontram respaldo da inequívoca prova documental trazida, permite concluir, no caso, 
pela inexigibilidade da licitação para a contratação dos serviços de advocacia. 2. Extrema 
dificuldade, de outro lado, da licitação de serviços de advocacia, dada a incompatibilidade 
com as limitações ética e legais que da profissão (L. 8.906/94, art 34, IV; e Código de 
Ética e Disciplina da OAB/1995, art. 7º).”  

 
I) – o princípio da economicidade, a inviabilidade de competição em virtude 

da grande experiência e qualidade do serviço e a necessidade administrativa;  
 
J) – que a proposta apresentada pelo Escritório de Advocacia Amanda Lima 

Figueiredo Advocacia & Consultoria Jurídica S/S corresponde ao preço médio de mercado 
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e encontra-se abaixo do valor cobrado por outros profissionais da área que possuem a 
sua experiência e sua especialização na área pública, o que torna inviável a competição; 
 
 
R E S O L V E:  
 
 
Art. 1º - É inexigível o processo licitatório para a contratação dos referidos serviços 
especializados, nos termos do caput do art. 25 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
Art. 2º - Este Termo de Inexigibilidade entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
  
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, 
Estado do Pará, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2015. 

 
 
 
 
 

DERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 
Presidente 
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