
Elvis Ribeiro 
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ: 17.512.585/0001-21 
 

 

 Rodovia Augusto Meira Filho, 95 A, Salas 01 e 05, Centro, CEP 68.795-00, Benevides/PA, Fone (91) 3724.3192. 

 Av. Pte. Vargas, Anexo do Posto Uraim, Sala 8 (Altos), Bairro Uraim, CEP: 68.625-130, Paragominas/PA. 
Fone (91) 98857-5050, e-mail: ribeiro2017.adv@gmail.com e advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com. 

 

Página 1 de 4 
 

PARECER JURÍDICO Nº-055/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-036/2019 - CMP 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº-IN004/2019-CMP. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NO 
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA. 

 

 

I - DA CONSULTA 

 Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico acerca da possibilidade de 

contratação direta - por inexigibilidade de licitação tomada pelo nº-IN004/2019-

CMP, Processo Administrativo nº-036/2019-CMP - do engenheiro civil MAURÍCIO 

CARVALHO DE ANDRADE, registrado no CREA-PA sob o nº-1516455070, residente 

e domiciliado na Rua Belo Horizonte, nº-121 Bairro: Centro, CEP: 68.626-140, 

Paragominas/PA, com vistas à CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 

ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS 

OBRAS REALIZADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS/PA, no valor mensal de R$-5.000,00 (cinco mil reais). 

 

 A demanda foi startada por expediente da Secretaria Geral, por meio 

do memorando nº-053/2019 - SG (fl. 02), que expôs a necessidade da contratação 

para fiscalizar as obras de engenharia e acompanhar eventuais reparos que estão 

programadas no prédio da Câmara Municipal de Paragominas. Anexou-se 

MEMORIAL DE SERVIÇOS (fls. 03 e 04) com os seguintes serviços a serem 

contratados: 

 

1. Fiscalização e acompanhamento da execução das obras; 

2. Fiscalizar todos os pequenos reparos que forem realizados no prédio da 

Câmara Municipal; 

3. Realizar vistoria em todos os serviços e obras; 

4. Elabora laudos e identificar possíveis reparos na estrutura do prédio; 

5. Observar o fiel cumprimento na execução dos serviços/obras pelas empresas 

contratadas; 

6. Observar se a empresa está seguindo todas as normas de segurança exigidas 

por lei; 
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7. Verificação de conformidade e atesto nas medições dos serviços executados; 

8. Relatórios de acompanhamento da execução do serviço; 

9. O parecer de regularidade final da obra. 

 

 Constam ainda, os documentos pessoais, Certidão de Conclusão de 

Curso, acervo técnico registrado no CREA/PA, Proposta Comercial com proposta 

financeira de acordo com os preços praticados no mercado. 

 

 Ato contínuo, o Presidente da Câmara despachou à COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL para que fossem adotadas as providências 

cabíveis objetivando a realização da contratação. 

 

 Por fim, cumpre registrar que constam nos presentes autos a 

Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, e, Autorização da Autoridade 

competente. 

 

 É o breve relatório. Assim chegam os autos para que este Jurídico 

teça as considerações sobre a sua legalidade. 

 

II - DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

 Na forma do inciso IV, do art. 25, da Lei Federal nº-8.666/93, 

que regula o instituto das licitações e contratos administrativos, é inexigível a 

licitação "para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da mesma 

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

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação". 

O aludido diploma legal considera, entre outras hipóteses, como serviços técnicos 

especializados, as assessorias ou consultorias técnicas, estudos técnicos, perícias e 

avaliações em geral. 

 

 Obviamente que para que seja caracterizada a inviabilidade de 

competição, na análise do texto legislado, faz-se necessário que estejam presentes 

os elementos da notória especialização do contratado e o da singularidade do objeto 

do contrato. 
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 Partindo-se para as diversas contribuições conceituais e 

notadamente ao que preceitua o §1º, do art. 25 da Lei n.º 8.666/93, temos que 

"considerar 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 

requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto de 

contrato". 

 

 No tocante à singularidade do objeto, é fundamental que o serviço 

requerido pela Administração mantenha características, requisitos, estilos e 

exigências que, somente através de uma contratação direta, tem-se a certeza da 

plena satisfação no cumprimento dos desígnios estabelecidos pela Administração, 

através daquele profissional ou empresa que está particularmente capacitado a 

prestar.  

 

 Assim, em análise à consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Paragominas/PA, bem como as informações colacionadas à 

Inexigibilidade de Licitação nº-004/2019–CMP, entendemos ser inexigível a 

licitação, senão vejamos: 

 

a) Restou claro que o Contratado tem notória especialização e que lhe cabe 

realizar serviços singulares previstos no já mencionado inciso IV, do art. 13, 

da Lei de Licitações, como: Fiscalizar e acompanhamento da execução das 

obras; Fiscalizar todos os pequenos reparos que forem realizados no prédio da 

Câmara Municipal; supervisionar todos os serviços e obras; supervisionar o 

cumprimento na execução dos serviços/obras pelas empresas contratadas; 

verificar de conformidade e atesto nas medições dos serviços executados; 

emitir Relatórios de acompanhamento da execução do serviço; emitir parecer 

de regularidade final da obra. 

b) Corrobora com esse entendimento o fato do profissional contratado ser um 

técnico de reconhecida capacidade, porquanto já tendo prestado serviços 

relevantes à outras demandas (Acervo Técnico anexo fls 09). Ademais, restou 

demonstrado através dos documentos acostados ao Processo Administrativo 

mailto:ribeiro2017.adv@gmail.com
mailto:advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com


Elvis Ribeiro 
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ: 17.512.585/0001-21 
 

 

 Rodovia Augusto Meira Filho, 95 A, Salas 01 e 05, Centro, CEP 68.795-00, Benevides/PA, Fone (91) 3724.3192. 

 Av. Pte. Vargas, Anexo do Posto Uraim, Sala 8 (Altos), Bairro Uraim, CEP: 68.625-130, Paragominas/PA. 
Fone (91) 98857-5050, e-mail: ribeiro2017.adv@gmail.com e advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com. 

 

Página 4 de 4 
 

em questão, que já se encontra consolidado um reconhecimento público da 

qualidade e eficiência no desempenho de atividades do engenheiro civil em 

comento por parte dessa honrada Câmara Municipal. 

 

 Desta forma, ficou consignado nos autos do respectivo Processo de 

Inexigibilidade que o profissional detém aparelhamento e conhecimento técnico 

especializado, tendo sido comprometido executar diretamente os serviços propostos. 

 

 Logo, sua experiência, organização e aparelhamento, permitem 

concluir que os serviços contratados e efetiva orientação, juntamente com a 

execução, chegará à plena satisfação do objeto do contrato, o que evidência a 

singularidade do serviço a ser oferecido e a sua notória especialização. No presente 

caso, a contratação direta via processo de inexigibilidade licitatória, já que presentes 

os seus requisitos legais, demonstra-se, ainda, o meio legal mais recomendado diante 

da indispensável confiabilidade envolvida na contratação pretendida. 

 

 Ante o exposto e considerando o que preceitua o inciso II, do art. 

25, c/c o inciso III, do art. 13, da Lei nº 8.666/93, entende esta Assessoria 

Jurídica pela possibilidade/viabilidade de contratação direta, por inexigibilidade de 

licitação, do engenheiro civil MAURÍCIO CARVALHO DE ANDRADE, registrado no 

CREA-PA sob o nº-1516455070, no valor mensal de R$-5.000,00 (cinco mil reais); 

ante a comprovação dos requisitos para a sua concretização. 

 

É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 

Paragominas (PA), 12 de julho de 2019. 

 

 

 

 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
OAB/PA 12.114 
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