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PARECER JURÍDICO 

 
PROCESSO ADM Nº: 044/2019 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE. CREDENCIAMENTO PÚBLICO. Contratação de 
empresa especializada em treinamentos e capacitações na área da Assistente Social 
com intuito de atender as ações e atividades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social do Município de Aveiro/Pa. 
 
 INTERESSADOS: PRESIDENTE DA CPL. PREGOEIRO. 
 
I – Do relatório 
 
   A presente Chamada Pública/Credenciamento tem como objeto a 
Contratação de empresa especializada em treinamentos e capacitações na área da 
Assistente Social com intuito de atender as ações e atividades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Município de Aveiro/Pa, mediante inexigibilidade. Veio para 
análise. 
   É o relatório. 
 
II – De Meritis 
 
   Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade 
de inexigibilidade de licitação para a contratação do objeto ora mencionado, bem como 
a obediência às regras contidas na legislação em relação à excepcional medida. 
 
   A proposta tem fundamento jurídico na Lei n. 8.666/93, art. 25, 
inciso II da referida Lei, in verbis: 
 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 

I – (...) 

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;” 

 
   No caso sob exame, percebe-se que a Secretaria de Administração 
verificou a necessidade de contratação de profissional que ofereça serviços de 
capacitações e treinamentos, houve abertura de processo de Credenciamento n. 
004/2019, com apresentação de justificativa (fl. 04), uma vez que a natureza dos 
serviços encontra-se no rol das atividades que prescindem de processo licitatório, bem 
como por não haver no quadro de pessoal profissional qualificado, assim como, para 
assegurar a continuidade do atendimento das unidades vinculadas a Secretaria de 
Assistência Social. 
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III – Conclusões  
 

   Diante do exposto, opinamos no sentido de que o objeto em 
questão pode ser adquirido mediante a dispensa de licitação por meio do 
CHAMAMENTO PÚBLICO. 

   Quanto às minutas do edital e contrato da Chamada Pública nº 
004/2019, após análise, entendemos que as mesmas encontram-se aptas a produzirem 
seus devidos efeitos. 

    Por fim, atestamos a regularidade jurídico-formal do 
procedimento, o qual opinamos pela continuidade do feito, em tudo observadas as 
formalidade legais. 

 
   É o entendimento, salvo melhor juízo. 
 
   Aveiro, 13 de setembro de 2019. 
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