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Processo nº 001/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 

Referência: Contratação de Profissional Especializado na Área Jurídica para Presta-

ção de Serviços Técnicos de Consultoria e Assessoria da Câmara Municipal de Emas-

PB. 
 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

    Sabe-se que em regra a contratação pelo setor público, exige-se 

a procedência licitatória, que se destina a garantir observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, quer no aspecto fi-

nanceiro e/ou na qualidade do serviço a ser ofertado e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da moralidade, da igualdade, da publi-

cidade, da probidade administrativa. 

 

    No que concerne à possibilidade de contratação direta do profis-

sional para atuação no campo jurídico em assessoramento e defesa do poder legislativo, apraz 

proceder a análise de alguns aspectos legais que se aperfeiçoa como providências anteactas à 

configuração da hipótese de inexigibilidade. 

 

    Ab Zinitio, enfatize que o serviço a ser prestado por ser concei-

tuado como de prestação por pessoa física ou jurídica de esforço humano (físico/intelectual) 

sem vínculo empregatício com o poder público, com emprego e conhecimento específico e 

materiais, qualificado segundo o conhecimento técnico profissional dos envolvidos com a 

prestação de serviços desejada. Ademais estes serviços podem ser classificados como sendo 

de natureza técnica profissional especializado. 

 

    A legislação pátria ser de escólio ao entendimento acima espo-

sado, quando contempla para este tipo de serviço a hipótese indubilitável de INEXIGIBILI-

DADE DE LICITAÇÃO, nos termos abaixo dos dispositivos abaixo transcritos: 

 

 Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabili-

dade 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: 
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 V. patrocínio ou defesa de causas jurídicas ou adminis-

trativa. 

 

    Há evidente necessidade de mencionar que a importância do 

objeto da contratação a ser feita pela Câmara Municipal, tem por objeto a contratação de pro-

fissional para atuação na área jurídica para serviços de consultoria jurídica e assessoramento 

da Câmara Municipal de Emas, mormente diante das profundas e rápidas transformação que o 

mundo globalizado vem imprimindo, traduzindo numa cobrança por parte da sociedade à ad-

ministração resposta eficazes para suas demandas e necessidade, como é o caso da educação 

de acesso, básico ou fundamental. 

    Dessa forma considerando o que consta do pronunciamento da 

CPL de fls. No tocante contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, da Dra. 

YASMIN MORAIS DE OLIVEIRA, para laborar na qualidade de assessor jurídico do po-

der Legislativo de Emas (PB). 

 

    Considerando que a proposta de preços é compatível com os 

preços praticados no mercado e atende à possibilidade financeira da Administração Pública da 

Câmara de Emas(PB) e ao princípio da economicidade estampado no art. 70, capítulo, da 

CF/88. 

 

    Considerando que o contratado satisfaz as exigências legais de 

habilitação jurídica e de regularidade fiscal, passa contratar com a administração pública, con-

forme documentação acostada nos atos. 

 

    Considerando a necessidade de manter um corpo jurídico para 

assessorar o poder legislativo em suas atividades de forma que atenda as expectativas da cor-

reta atuação da Câmara em atividade, sem onerar demasiadamente os cofres públicos. 

 

    Separada a questão da motivação, sob os aspectos jurídicos a 

proposição em apreço encontra respaldo legal no preceituado no art. 25, II, do vigente Estatu-

to das Licitações – Lei nº 8.666/93, que diz ser inexigível o procedimento licitatório para con-

tratação de serviços técnicos enumerados no art. 13, V, do mesmo diploma, como no caso 

vertente, conforme comprovado a documentação dos autos. 

 

 

     Assim sendo e confirmado que está a disponibilidade de re-

cursos orçamentária e a compatibilidade de preços por ser o falou proposto condizente 

com o de mercado, uma vez que foram adotadas as providencias para justificativas da esco-

lha o fornecedor, a situação de inexigibilidade de licitação deve ser reconhecida pelo ordena-

dor de despesa. 

 

    Do expedido, com arrimo na fundação e dispositivos legais aci-

ma invocados, RATIFICO, nos termos do Art. 25, inciso II, c/c o Art.  13, V, da Lei /federal 
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nº 8.666/93 e alterações posteriores situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 

para a contratação em face do parecer da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Mu-

nicipal de Emas, no Processo Administrativo nº 001/2020, cujo objeto é a contratação de 

profissionais especializados na área JURÍDICA, para os serviços de consultoria e assessoria 

desta Câmara do seguinte profissional 

 

YASMIN MORAIS DE OLIVEIRA, Advogado(a), OAB/PB nº 

27944, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que se-

rá pago e á título de remuneração, totalizando até dezembro do 

corrente ano o valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos 

reais) de acordo com a execução dos serviços, na forma contratual. 

 

    À CPL, para providenciar a publicação deste Termo de Ratifica-

ção no Diário Oficial do Município, afixando-se cópia do mesmo no quadro de avisos desta 

Câmara, para conhecimento dos interessados. 

 

    Após, convoque-se o profissional para assinatura de contrato, 

com advertência do contido no Art. 64, da Lei nº 8.666/93. 

 

     

 

    Publique-se. Cientifique-se. 

 

 

    Emas, 03 de abril de 2020. 

 

 

 

 

ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA 
Presidente 

 
 

 
 
 
 
 


