
 

 

RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 02/2018  

 
 
DO OBJETO: 
 
O presente instrumento se refere à contratação de empresa técnico especializada 
na área jurídica (serviços advocatícios), de natureza singular e especializada, para 
patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas (art. 13, V, Lei 
8.666/93) tendo em vista a necessidade de apresentação de defesas e 
sustentação oral no processo 1.0000. 17.109363-6/000 em tramitação no Egrégio 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com apresentação de recursos até última 
instância, bem como a interposição de uma nova ADIN, também com 
acompanhamento até ultima instância recursal em favor da Câmara Municipal de 
Pará de Minas. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Trata-se de contratação de sociedade de advogados cujo corpo técnico detém 
notório e comprovado saber jurídico para patrocínio e/ou defesa de causas 
judiciais em favor do órgão contratante. Há que se afirmar que todos os 
pressupostos necessários à contratação dos serviços foram estritamente 
cumpridos, quais sejam: o procedimento administrativo formal; a notória 
especialização do profissional a ser contratado; a demonstração da inadequação 
da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; a cobrança de preço 
compatível com o mercado para o serviço e a observância da natureza singular, 
que trata tanto do profissional da área do Direito quanto do objeto/serviço em 
questão. Inq 3074/SC, rel. Min. Roberto Barroso, 26.8.2014. (Inq-3074) 
No tocante ao profissional, tal singularidade, já explicitada pelo STJ, consiste nos 
conhecimentos individuais do Advogado, estando ligada à sua capacitação 
profissional e sendo inviável, portanto, escolher o melhor profissional para prestar 
serviço de natureza intelectual por meio de licitação, que se funda em critérios 
objetivos, tal como o menor preço.  
Com relação à singularidade do serviço, pode ser verificada em razão da 
complexidade, da relevância, dos interesses públicos em discussão, se a 
necessidade pública (nesse caso, urgente) será satisfeita, haja vista que os 
serviços prestados pela contratada não são atribuições corriqueiras de 
procedimento normal diário feito pelos integrantes da Procuradoria desta Casa, 
bem como a alta demanda das funções normais exercidas por eles por si só já 
impedem a dedicação exclusiva de tempo e esforço que o caso requer. 
 Por último, devemos salientar também a questão da confiança. Deverá haver 
confiança entre o gestor público que contrata e o advogado contratado. Afinal, os 
interesses públicos estão vinculados a tal contratação. 
 
DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 
A prestadora é a sociedadde de advogados Gerson Boson & Gambogi Advogados 
Asssociados, inscrita no CNPJ sob o  nº 02.983.669/0001-76. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3074&classe=Inq&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 

 

DO VALOR 
 
O valor é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
 
DA BASE LEGAL 
 
Art. 25, II c/c art. 13, V da Lei 8666/93 
 
DA AUTORIZAÇÃO 
 

RATIFICO E HOMOLOGO todo o procedimento consubstanciado 
na Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, por entender que o processamento 
respectivo seguiu as determinações da lei 8.666/93, tendo sido escolhida 
modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de 
inexigibilidade de licitação. 

  
Em decorrência da homologação procedida, ADJUDICO o objeto 

à Licitante Empresa” Gerson Boson & Gambogi – Advogados Associados”. 
 
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da 
despesa nas dotações do orçamento vigente e, publique-se o presente ato na 
imprensa oficial conforme estabelecido no artigo 26 da Lei 8666/93 para fins de 
eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
 
Pará de Minas 21 de março de 2018 
 

 
 
 

Marcus Vinícius Rios Faria 
Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas 

 
 


