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CONSULENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

  

ASSUNTO: 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

– PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 002 /2017 E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20170905-1. 

 

 

P A R E C E R 

 

EMENTA: Direito Administrativo. Contrato 

administrativo. Inexigibilidade de licitação. 

Lei Federal n.º 8.666/93.Inviabilidade de 

competição. Somente um Hotel regular na 

cidade. Possibilidade jurídica, observadas as 

recomendações necessárias contidas neste 

Opinativo.  

 

Cuida-se de análise acerca da possibilidade de 

contratação direta do HOTEL MARUARU LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na praça da Matriz, S/N, 

Curralinho/pa, para prestação de serviços de Hotelaria. 

 

Inicialmente, cabe registrar que a 

inexigibilidade de licitação se verifica sempre que houver 

inviabilidade de competição. Na forma do Art. 25, II da Lei 

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 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação". O art 25 do mesmo diploma legal 

estabelece que é inexigível a licitação em caso de inviabilidade 

de competição. 
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Para efetiva caracterização da inviabilidade de 

competição é necessária a configuração da notória especialização 

do contratado e o da singularidade do objeto do contrato. 

 

Conforme preceitua o § 1º do Art. 25 da Lei nº 

8.666/93, "considera-se 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 a plena satisfação do objeto de contrato".(grifos 

nossos) 

 

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. 

 

Dito isso, em análise ao pedido do Presidente da 

Comissão de Licitação, coadunada às informações sobre a empresa 

a ser contratada, trazidas aos autos, resta apurada a 

inexigibilidade de licitação para a contratação em tela, pelos 

aspectos abaixo descritos. 

 

Ante o exposto, considerando o que preceitua o 

Art. 25, II, c/c o Art. 13, I, II e III da Lei nº 8.666/93, 

manifesta-se pelo deferimento do pedido, devendo o órgão 

solicitante, excepcionalmente, promover a contratação direta com 
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a empresa aludida, face a constatação de inexigibilidade de 

licitação. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

 

Curralinho – PA 22 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

Miguel Biz 

OAB/PA 15409B 
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