PROJETO DE LEI N.º 1.977, DE 2019
(Do Sr. Eduardo Bismarck)
Altera os incisos V do art. 13 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
para equiparar serviços de assessoria e consultoria jurídica às
assessorias e consultorias financeiras e tributárias.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3146/2008.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os incisos V do art. 13 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13 ...................................................................
V – assessorias, consultorias, patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas
.........................................................................” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Por uma falta de clareza no texto da Lei de Licitações, diversos
municípios vêm enfrentando uma dificuldade enorme na contratação se auxiliares
técnicos na área jurídica.
A Primeira Turma do STJ já decidiu que por motivo de interesse
público, pode o ente municipal fazer uso da discricionariedade que lhe foi conferida
pela Lei n.º 8.666/93 para escolher o melhor profissional.
A justificativa é que o advogado se enquadrava nas hipóteses
excepcionais de inexigibilidade do processo licitatório, pela experiência profissional e
os conhecimentos individuais, a moderação na quantia contratada. Eis um trecho do
acórdão:
“A singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste
em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo,
desta 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)” REsp 1192332

Ainda assim, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) 45 para que a Corte declare que são constitucionais os
dispositivos da Lei de Licitações que permitem a contratação de advogados por entes
públicos pela modalidade de inexigibilidade de licitação.
A ação diz que, apesar de os artigos 13 (inciso V) e 25 (inciso
II) da Lei 8.666/1993 preverem claramente a possibilidade de contratação, pela
administração pública, de advogado pela modalidade de inexigibilidade, os
dispositivos vêm sendo alvo de relevante controvérsia judicial.
Para dirimir dúvida que ainda por ventura possa vir a surgir, e
supostas interpretações errônea do texto da Lei de Licitações é que propomos
aperfeiçoar o texto através deste Projeto de Lei para que a lei consiga ser efetivada,
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beneficiando diversos municípios com um serviço especializado e de confiança do seu
gestor.
Considerando a importância da matéria para dar eficiência nas
contratações por órgãos e entidades públicas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para sua
aprovação.
Sala das Sessões, em 02 de abril de 2019.
Deputado EDUARDO BISMARCK
PDT/CE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993*
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico;
VIII - (VETADO)
§ 1º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a
prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser
celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou
remuneração.
§ 2º Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto
no art. 111 desta Lei.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1977/2019

4

§ 3º A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente
relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de
justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
Seção V
Das Compras
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA LICITAÇÃO
Seção I
Das Modalidades, Limites e Dispensa
.......................................................................................................................................................
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo
órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço,
pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
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;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública.
§ 1º 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 o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes
do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial,
no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 11.107, de 6/4/2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco
à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Inciso com redação dada
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pela Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.648, de 27/5/1998)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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