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PARECER JURÍDICO 
 

    A Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Anapú, requereu parecer acerca da possibilidade de 
Inexigibilidade de Licitação para contratação de profissional para 

prestação de serviços de pregoeira, compreendendo a condução de 
certames na modalidade pregão e a elaboração de contratos 
administrativos, dentre outros, para atender as necessidades da câmara 

municipal de Anapú.  
 

É importante ressaltar que a Lei de Licitação em art. 25, II e 
parágrafo único do Art. 26 da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores prevê a inexigibilidade de licitação quando houver 

inviabilidade de competição, autorizando a contratação direta pela 
Administração Pública, conforme lei se vê abaixo: 

 
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; 

 
Portanto, para que haja a possibilidade de inexigibilidade de 

licitação, deverá haver alguns requisitos que culminem no deferimento 

desta possibilidade. 
 

Em primeiro lugar, pela documentação apresentada pela 
contratada, nota-se que está em plena regularidade fiscal e 
administrativa, com certidões negativas válidas. 

 
Por outro lado, a administração pública deve atentar à 

segunda parte, quando este diz que a contratada deve ter notória 

especialização. No caso em tela, a indicação da contratação recaiu  a 
Advogada: PRISCILA MONTEIRO E MONTEIRO, brasileira, viúva, 

advogada, portador da Carteira de Identidade nº 12.849 OAB/PA e CPF 
nº 707.938.242-49, residente e domiciliada à Av. Tavares Bastos, nº. 
1485, BLOCO 08, aptº. 201, em consequência na notório conhecimento 

no desempenho de suas atividades jurídicas, além de sua 
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disponibilidade e conhecimento dos serviços, bem como por ser a única 

no ramo de atividade de fisioterapia no município. 
 

Entende por fim, que a Câmara Municipal de Anapú poderá 
realizar a inexigibilidade da licitação, e realizar a contratação direta, 
pois de acordo com a inteligência do art. 25, II da Lei de Licitação, estão 

existentes todos os Requisitos necessários para elaborar a 
Inexigibilidade da Licitação para dos serviços de Pregoeira da Sra. 
PRISCILA MONTEIRO E MONTEIRO, brasileira, viúva, advogada, 

portador da Carteira de Identidade nº 12.849 OAB/PA e CPF nº 
707.938.242-49, residente e domiciliada à Av. Tavares Bastos, nº. 1485, 

BLOCO 08, aptº. 201.  
 
 

É o Parecer. 
 

Anapú, 30 de novembro de 2017. 
 
 

 
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA SANTOS 

OAB/PA 7789 
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