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PARECER JURÍDICO 2021 – LEGISLATIVO DE BROCHIER – RS
PROCESSO INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO 01/2021 –
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA
JURÍDICA
INTERESSADO – LEGISLATIVO MUNICIPAL - MINUTA DE CONTRATO
O objeto da avença que se pretende firmar não tem implicação de ordem legal, uma vez
que se trata de contratação de serviços identificados no processo. Inobstante, o
procedimento para tal contratação, se por meio de licitação ou não, precisa ter
conformação legal, o que será analisado.
Cumpre referir que são dois os fundamentos do procedimento de contratação: licitação,
de um lado, e contratação direta, de outro.
No primeiro, a Administração pode lançar mão (conforme as circunstâncias do caso
concreto) das modalidades previstas na Lei. No segundo, a contratação poderá ser de
forma direta, com fundamento nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa.
Segundo se extrai dos autos, o objeto enquadra-se na hipótese de inexigibilidade de
licitação com fundamento na alínea “c’ e “e” do inciso III do art. 74 da Lei Federal 14.133
de 2021, combinado com o disposto no artigo 1º da Lei nº 14.039/20
Para a incidência do referido dispositivo, são requisitos:
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de
licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
• – documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de
riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
• – estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no 23 desta Lei;
• – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos
requisitos exigidos;
• – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a
ser assumido;
• – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima
necessária;
• – razão da escolha do contratado;
VII – justificativa de preço;
VIII – autorização da autoridade competente.
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser
divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Registra-se que a regra é a de que todo e qualquer contrato firmado pela Administração
seja precedido de licitação, na forma do art. 37, inc. XXI, da CF/88. Em outros termos, a
contratação direta é exceção a essa regra, razão pela qual precisam ser interpretadas
com cautela e visar sempre o atendimento de uma situação de manifesto interesse
público.
Para a Administração Pública contratar serviços técnicos de consultoria e/ou assessoria
jurídica, seja por meio de advogado, ou de sociedade de advogados, deve proceder-se
mediante a inexigibilidade de licitação.
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Isto ocorre porque não há como existir competição entre advogados, por força doartigo 5º,
do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, vinculado
diretamente à Lei nº 8.906/941 , que proíbe o advogado de promover a mercantilização de
sua profissão, em que a competição é espécie:
Art. 5º. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização.

É forçoso concluir que a realização de procedimento licitatório para contratação de
Advogado gera disputa entre os profissionais e, consequentemente, ocasiona a
mercantilização da profissão, o que é vedado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB
(CED, art. 5º), sendo igualmente vedado o oferecimento de serviços profissionais que
impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela (CED, art. 7º)2 .
Já a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (com a redação dada pela Lei nº 14.039/20),
passa expressamente estabeleceu, que “Os serviços profissionais de advogado são, por
sua natureza, técnicos e singulares” mediante comprovação de sua notória
especialização.
Após demonstrado que o exercício da advocacia é incompatível com a regra do dever de
licitar e que se constitui de serviço técnico e singular, resta enquadrado na exceção do
art. 74 da Lei Federal 14.133 de 2021, por inviabilidade jurídica de competição, o que, por
si só, é fundamento suficiente para contratação dos serviços jurídicos por meio de
inexigibilidade de licitação.
Para a contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, deve ser preenchido o
requisito da notória especialização do contratado que tem a finalidade de evitar que a
Administração Pública contrate quem ela bem entender, evitando assim o despropósito da
contratação de pessoas não qualificadas para a execução de serviços.
Sobre a prerrogativa da Administração de avaliar a notória especialização do pretenso
contratado, cabe aqui trazer os ensinamentos do Jurista Eros Roberto Grau (in Licitação e
Contrato Administrativo - Estudos sobre a Interpretação da Lei, Malheiros, 1995, pág. 77),
que brilhantemente nos esclarece:
“... Impõem-se à Administração - isto é, ao agente público destinatário dessa atribuição - o dever de inferir
qual o profissional ou empresa cujo trabalho é, essencial e indiscutivelmente, o mais adequado àquele
objeto. Note-se que embora o texto normativo use o tempo verbal presente (‘é, essencial e
indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato’), aqui há prognóstico, que não
se funda senão no requisito da confiança. HÁ INTENSA MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE AQUI,
AINDA QUE O AGENTE PÚBLICO, NO CUMPRIMENTO DAQUELE DEVER DE INFERIR, DEVA
CONSIDERAR ATRIBUTOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO ou contratada.”
1

Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina.
Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o
outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de
urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI -advogar contra
literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou
em pronunciamento judicial anterior;
2
Art. 7º. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou
captação de clientela.
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É entendimento dominante que a lei não exige que o notório especialista seja famoso ou
reconhecido pela opinião pública. De acordo com o texto legal, o conceito do profissional,
no campo de sua especialidade, decorre de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades.
O ilustre doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, consigna que:
"A reputação da notoriedade só precisa alcançar os profissionais que se dedicam a uma atividade, sendo
absolutamente dispensável, ou impertinente, a fama comum, que a imprensa não especializada incentiva”.

O Min. Dias Tofolli,em seu voto como Relator no RE 656558/SP, discorrendo sobre a
“notória especialização” pontua que:
(...) “Saliento, inclusive, as lições de Joel de Menezes Niebuhr (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação
Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 169): ‘[A] expressão notória especialização costuma ser
interpretada de molde a exigir alguém bastante conhecido em seu meio, afamado, que goze, como o próprio
nome indica, de notoriedade. Ressalva-se, contudo, ser equivocado apurar a notória especialização pela
notoriedade da pessoa. O sujeito pode ser em tudo conhecido, mas não necessariamente por seus méritos
profissionais. A notoriedade é da especialização do profissional e não do profissional em si. Outrossim, a
notória especialização deve ser apreciada no meio que atua o profissional. De um jeito ou de outro, o termo
notoriedade induz conceito indeterminado, isto é, variável em grau maior ou menor, em decorrência do que
se afere discricionariedade em sua apreciação. A determinação do grau mínimo de notoriedade necessária
para dar suporte à inexigibilidade não é precisa.’. Portanto, na apreciação desses conceitos, afigura-se um
juízo de certeza positiva e outro de certeza negativa. Há profissionais que são conhecidos em todo país,
cujos estudos são tomados como referência pelos demais que militam na área. Não há dúvida alguma de
que esses agregam notória especialização. Ocorre que, em sentido diametralmente oposto, existem
profissionais que não são nem remotamente conhecidos; recém-formados, sem experiência alguma, sendo
igualmente estreme de dúvida que esses não detêm notória especialização. Ocorre que, entre um grupo e
outro, haverá um terceiro, composto por profissionais nem tão conhecidos quanto os primeiros nem
tãodesconhecidos quanto os segundos. Trata-se, é certo, da maioria, aqueles que ocupam posição
mediana: estão no mercado; possuem alguma experiência, já realizaram alguns estudos, de certa forma são
até mesmo conhecidos, mas, igualmente, não podem ser reputados detentores de notória especialização.
Note-se que a expressão exige experiência e estudos que vão acima da média, tocante a profissionais
realmente destacados. Nesse ponto, reside a chamada zona de incerteza, em que já não é possível
distinguir com exatidão quem detém e quem não detém notória especialização. Aí vige a competência
discricionária atribuída ao agente administrativo, que avalia a experiência dos profissionais com margem de
liberdade, pelo que é essencial a confiança depositada no contratado. A questão, então, no caso em
julgamento, passa também pela análise, no âmbito territorial, da apuração concreta da reputação
profissional da contratada, de modo a qualificá-la, ou não, como portadora de notória especialização.

Como adverte Joel de Menezes Niebuhr (op. cit., p. 172):
‘[H]á profissionais cujos trabalhos são conhecidos em todo país, outros no Estado a que pertencem, e
outros apenas no Município. A abrangência territorial da contratação deve ser vista com certa parcimônia,
adaptável ao objeto e ao lugar da contratação: por vezes, torna-se conveniente a seleção de um profissional
de trato próximo, mais acessível. Isso deve ser fitado com parcimônia, porque o que realmente importa são
os estudos feitos pelo profissional, a experiência anterior dele, os resultados obtidos. O lugar onde o
profissional é conhecido deve ser posto em segundo plano, sem que este prevaleça sobre as efetivas
realizações dele.”

Assim, no caso dos autos, a notória especialização da sociedade que se pretende
contratar está mais do que comprovada, em especial mediante a apresentação de
atestados de capacidades técnicas dos responsáveis técnicos do escritório advocatício
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Como se já não bastasse o acima analisado, cabe esclarecer que a confiança que deve
haver entre contratante e contratado é outro elemento que autoriza a realização da
inexigibilidade de licitação, em razão da liberdade que o gestor público deve possuir ao
escolher sua assessoria e consultoria jurídica.
O certo é que os serviços de natureza advocatícia, como os que se pretendem contratar
através do procedimento em apreço, em uma análise primária e geral, sempre poderão
ser prestados por mais de um profissional especializado, mormente em razão da
popularidade da profissão atualmente alcançada na sociedade brasileira
Porém, por outro lado, não se pode suprimir do administrador público que, sempre
atuando no interesse público, confie seu assessoramento e consultoria jurídica ao
profissional que ele repute mais capacitado, em decorrência de características específicas
encontradas no contratado. É o que se tem chamado de Princípio da Confiança, o qual
atribui ao administrador público a discricionariedade de contratar com aquele profissional
que ele entende ser o melhor para desempenhar o objeto do contrato.
Cita-se, a propósito, a lição de Joel de Menezes Niebuhr, Doutor em Direito Administrativo
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo:
‘Repita-se que a inexigibilidade encontra amparo no traço singular com que qualquer um dos potenciais
contratados imprimiria à execução do mesmo. Várias pessoas poderiam executar o contrato, todas de modo
especial e peculiar, incomparável objetivamente em licitação pública. Daí a inexigibilidade, que depende da
subjetividade dos critérios para a aferição do contratado, isto é, no final das contas, da discricionariedade
dos agentes administrativos. Nesse processo discricionário, o agente administrativo encontra amplo espaço
de liberdade para escolher aquele especialista que reputa o mais adequado à satisfação da utilidade
pretendida com a contratação, pressupondo-se, pois, a avaliação de conceitos de valor, variáveis em grau
maior ou menor, de acordo com estimativa subjetiva. Na perspectiva dessa competência discricionária,
observa-se elemento de extrema relevância para visualizar a inviabilidade de competição, qual seja o juízo
de confiança do agente administrativo em determinado especialista, que o leva a contratá-lo, preterindo
outros com similar capacitação.’

.
Por precisos e aplicáveis a espécie em comento, calha transcrever os seguintes excertos
dos Boletins de licitações e contratos da editora NDJ:
Inexistindo, assim, a possibilidade de confrontarem as propostas dos contratantes, a realização do certame
constituir-se-ia em uma em farsa, não atendendo, sua realização, aos objetivos do próprio instituto da
licitação. Como afirma Celso Antônio de Melo, “só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis,
equivalentes. NÃO SE LICITAM COISAS DESIGUAIS. A notória especialização diz respeito às qualidades
técnicas que o profissional ou empresa goza na sociedade, fruto do acumulado conhecimento em
contratações anteriores. Seu trabalho e seu nível de conhecimento permitem à Administração considerar, de
início, que este poderá, de forma adequada, satisfazer plenamente aos objetivos do contrato. Há que ser,
para tanto, profissionais ou empresa bem sucedidos, credores de bom conceito na área profissional, de
forma que suas credenciais tranqüilizem o gestor público quanto à capacitação para desempenhar tal
tarefa.. ----- Ora, para que a Administração possa inferir sobre o mais adequado trabalho, necessário é que,
baseado nas situações fáticas que o profissional (ou empresa) apresenta, decida, SUBJETIVAMENTE, com
lastro na CONFIANÇA que lhe inspira o eventual CONTRATADO, escolhendo este ou aquele, por entender
que é ele o mais capaz para EFETUAR o serviço mais adequado.’ (in cit. Boletim nº4- BLC- Boletim de
Licitações e contratos, Editora NDJ Ltda.) ‘Assim, podemos concluir, sem sombra de dúvida, que na
aplicação da norma contida no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, estará sempre presente a
DISCRICIONARIDADE, a subjetividade da Administração,... ...deve escolher o contratado cujo trabalho
inferir como essencial e indiscutivelmente o mais adequado ao objeto do contrato de acordo, em última
instância, o grau de confiança depositado na especialização desse contratado... Contratação essa que a
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administração dever fazer com o profissional ou empresa na qual, em relação a cada contratação, deposite
maior grau de confiança’. (in cit. Boletim nº 7-1998 – BLC – Boletim de licitações e contratos, Editora NDJ
Ltda).

Assim, embora possam existir vários profissionais dotados de notória especialização em
determinada área do conhecimento, a circunstância que inviabiliza a competição são as
suas características individuais que despertam a confiança do administrador, analisadas
sob o enfoque do objeto do contrato a ser executado, bem como do interesse público que
deve ser buscado em toda atuação da administração.
Quanto ao tema o colendo STJ já decidiu:
HABEAS CORPUS. LICITAÇÃO ILEGALMENTE INEXIGIDA (ART. 89 DA LEI N. 8.666/93). ATIPICIDADE
DA CONDUTA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL PARA PATROCÍNIO DE CAUSA ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA DE CORPO JURÍDICO
CONSTITUÍDO NO ÂMBITO DA AGÊNCIA DE FOMENTO. CONFLITO DE INTERESSES CONFIGURADO.
GRAU DE CONFIABILIDADE. CRITÉRIO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO AGENTE PÚBLICO.
INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM
CONCEDIDA. (...) 2. A inviabilidade de competição a que se refere o artigo 25, inciso II, da Lei n. 8.666/93,
não se caracteriza apenas na exclusividade na prestação do serviço técnico almejado, mas também na sua
singularidade, marcada pela notória especialização do profissional, bem como pela confiança nele
depositada pela administração. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. O grau de confiança
depositado na contratação do profissional, em razão da sua carga subjetiva, não é suscetível de ser
valorado no bojo de um certame licitatório e se encontra no âmbito de atuação discricionária do
administrador público, razão pela qual a competição se torna inviável. (...) (HC 228.759/SC, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 07/05/2012)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 17 DA LIA. ART. 295, V DO CPC.
ART. 178 DO CC/16. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTS. 13
E 25 DA LEI 8.666/93. REQUISITOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE DO
SERVIÇO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE
DO ADMINISTRADOR NA ESCOLHA DO MELHOR PROFISSIONAL, DESDE QUE PRESENTE O
INTERESSE PÚBLICO E INOCORRENTE O DESVIO DE PODER, AFILHADISMO OU COMPADRIO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Quanto à alegada violação ao 17, §§ 7o., 8o., 9o. e 10 da Lei
8.429/92, art. 295, V do CPC e art. 178, § 9o., V, b do CC/16, constatase que tal matéria não restou
debatida no acórdão recorrido, carecendo de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às
instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Em que pese a natureza de
ordem pública das questões suscitadas, a Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que até
mesmo as matérias de ordem pública devem estar prequestionadas. Precedentes: AgRg nos EREsp
1.253.389/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02/05/2013; AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 20/02/2013; AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 10/05/2012. 3. Depreende-se, da leitura dos arts. 13 e 25 da Lei 8.666/93 que, para a
contratação dos serviços técnicos enumerados no art.13, com inexigibilidade de licitação, imprescindível a
presença dos requisitos de natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória
especialização. 4. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do Advogado, pois
trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a
inviabilidade de competição. 5. A singularidade dos serviços prestados pelo Advogado consiste em seus
conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável
escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de licitação, pois tal
mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço). 6. Diante da natureza intelectual e
singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao
administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida
pela lei, para a escolha do melhor profissional. 7. Recurso Especial a que se dá provimento para julgar
improcedentes os pedidos da inicial, em razão da inexistência de improbidade administrativa. (REsp
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1192332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 12/11/2013, DJe 19/12/2013)
‘EMENTA Penal e Processual Penal. Inquérito. Parlamentar federal. Denúncia oferecida. Artigo 89, caput e
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Artigo 41 do CPP. Não conformidade entre os fatos descritos na
exordial acusatória e o tipo previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93. Ausência de justa causa. Rejeição da
denúncia. 1. A questão submetida ao presente julgamento diz respeito à existência de substrato probatório
mínimo que autorize a deflagração da ação penal contra os denunciados, levando em consideração o
preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não incidindo qualquer uma das
hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. 2. As imputações feitas aos dois primeiros denunciados na
denúncia, foram de, na condição de prefeita municipal e de procurador geral do município, haverem
declarado e homologado indevidamente a inexigibilidade de procedimento licitatório para contratação de
serviços de consultoria em favor da Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL. 3. O que a norma extraída do
texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso
concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar,
ou seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuíam notória especialização,
comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração. Ilegalidade inexistente. Fato
atípico. 4. Não restou, igualmente, demonstrada a vontade livre e conscientemente dirigida, por parte dos
réus, a superar a necessidade de realização da licitação. Pressupõe o tipo, além do necessário dolo simples
(vontade consciente e livre de contratar independentemente da realização de prévio procedimento
licitatório), a intenção de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da
licitação. 5. Ausentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há justa causa para a
deflagração da ação penal em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93. 6. Acusação,
ademais, improcedente (Lei nº 8.038/90, art. 6º, caput).’ (Inq 3077, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 29/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-092012)

Como se pode concluir, a inviabilidade de competição no caso dos autos não reside na
inexistência de outros escritórios que prestem o mesmo serviço, mas na confiança e na
especialidade dos contratados, o que não seria possível aferir através de licitação,
conforme trecho transcrito acima.
De um modo geral, conforme já aduzido, a instrução dos processos de contratação direta
precisa obedecer às regras contidas no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021, sendo que em
relação ao caso aqui tratado, a documentação é: 1) documento de formalização de
demanda, 2) estimativa de despesa, 3) parecer jurídico (desnecessário o técnico), 4)
demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários, 5)
comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação
mínima necessária, 6) razão da escolha do contratado, 7) justificativa de preço, 8)
autorização da autoridade competente.
No caso, também foi juntada a minuta de contrato, o que, enseja a manifestação desta
Assessoria conforme prática que vem sendo adotada neste Legislativo, constatando-se
estarem inseridas as cláusulas mínimas elencadas em lei.
Para contratar, ainda que via de inexigibilidade, é necessário observar a regularidade
fiscal, previdenciária, trabalhista e FGTS do contratado.
Ante o exposto, uma vez atendidas as recomendações apontadas neste Parecer, e
resguardados o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, e as valorações
de cunho econômico/financeiro, ressalvadas, ainda, as questões de ordem fática e
técnica, ínsitas à esfera administrativa, essenciais até mesmo para a devida atuação dos
órgãos de controle, o procedimento estará apto para a produção de seus regulares
efeitos.
“Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas” – Lei Municipal nº 568, de 19 de abril de 1999.
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O presente parecer, acaso seja acatado pelo Senhor Presidente, poderá servir como
referencial de forma que os processos administrativos que guardarem relação inequívoca
e direta com a abordagem aqui realizada poderão, doravante, dispensar análise
individualizada, desde que o setor competente ainda ateste, de forma expressa, que a
situação concreta se amolda aos termos desta manifestação.
Assim, considerando que a contratação pode ser feita sem procedimento licitatório, pois a
situação se enquadra nas hipóteses do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, opinamos pela
viabilidade da contratação direta.
O processo de inexigibilidade deve ser autuado, numerado e corretamente formalizado,
com a minuta do contrato dentro dos requisitos necessário, necessitando ainda a
ratificação do ordenador de despesa.
Este é o nosso parecer. s.m.j.
É o parecer que submetemos à consideração
Brochier, 13 de outubro de 2021.
Bruno Seibert
OAB/RS 41648
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