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ATA DE SESSÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA DE PREÇOS No. 004/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 059/2013 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

P/ CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE AVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 
 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta 

minutos, na sede do Conselho de Nutricionistas da 5º Região BA/SE, foi declarada 

aberta a sessão para análise de possível revogação do procedimento licitatório, o qual  

tem a finalidade de contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços 

de Assessoria e Consultoria jurídica. Presentes os membros da Comissão Permanente 

de Licitação, composta pela Presidente em exercício da Comissão de Licitação, Dra. 

Ana Karina de Assis Braga, CRN5 nº 1090, na companhia da Secretária Maria Aurelina 

Dantas Barreiros e do membro da CPL Dra. Patrícia Peixoto Queiroz. Nesta sessão foi 

apresentado pela Presidente da CPL Parecer fundamentado favorável a revogação do 

procedimento, o qual foi lido na presença de todos. Após discussões entre os 

membros, restou deliberado que o procedimento licitatório será revogado, conforme 

previsão contida no Edital 004/2013 no item 18.1, in verbis: “por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, a Administração 

poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação 

de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.” 

Em tempo, a Presidente da CPL ratificou que não houve cadastramento de 

interessados, tendo em vista ter havido suspensão do procedimento antes do prazo de 

inicio de tal ato, e, por conseguinte, não há que se falar em habilitação de interessados 

e vencedor do certame. Registrou que este assunto foi apresentado à Diretoria do 

CRN-5, que concordou com a suspensão e revogação do certame, para análise da 

melhor forma de contratação para a Autarquia. Ainda ressaltou que o art. 13 cumulado 

com o art. 25 da lei 8.666/93 dispõe acerca das hipóteses na qual poderá ser 

dispensado tal procedimento, e que o caso em tela está em total consonância com o 

posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça quando se trata de 

‘serviços especializados’ e ‘notória especialização’. Ainda há que se considerar a 

previsão contida em resolução do CFN, no que tange a contratação para cargo de 

Assessoria Jurídica e Consultoria Jurídica, tendo o seu provimento por cargo de 

confiança. Deve a diretoria analisar e deliberar considerando a possibilidade de 

contratação direta ou de contratação com base na resolução do Conselho Federal. 

Destarte, fica revogado o procedimento licitatório para a contratação de serviços de 
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Assessoria e Consultoria jurídica. Ante o exposto, eu, Maria Aurelina Dantas Barreiros, 

dou por encerrada a presente sessão às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, 

lavrando a presente ata assinada por todos os presentes. 

 

 

 

 

 

Ana Karina de Assis Braga  

Presidente da Comissão de Licitação do CRN-5 

CRN-5 / 1090 

 

 

 

  

Maria Aurelina Dantas Barreiros 

Secretária 
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