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MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 0120001/2020 

SECRETARIA INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA 

ASSUNTO: ANÁLISE SOBRE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

 

EMENTA: 1. Demais hipóteses de inexigibilidade de 
licitação.  DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.  
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
Especializados em Manutenção e Atualização de Sistema 
Integrado de Gestão Pública. Base Legal: Artigo 25, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. Regularidade Formal do 
Processo. Adequação da Contratação no Permissivo 
Legal. Análise da possibilidade de contratação da referida 
empresa. Ressalvas e/ou Recomendações. 

 
 

PARECER JURÍDICO 
 

I - DO PROCESSO: 
 
1.1. Os autos chegaram a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 

Saúde de Altamira para a emissão de parecer em atendimento do art. 38, inciso 
VI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo que, versa sobre 
procedimento Inexigibilidade de Licitação, tendo como objeto o seguinte: 

 
a) A contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, através da 

modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para fornecimento de LICENÇA 
DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWERES), 
para atendimento a geração do E-contas do TCM/PA e Publicação/ Hospedagem 
de Dados na forma da Lei n° 131/2009, Lei12.527/2011 e Decreto n° 7.185/2010, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira/Secretaria 
Municipal de Saúde/FMS, durante o exercício de 2020. 

 
1.2. As despesas serão custeadas com recursos próprios da Manutenção 

da Secretaria Municipal de Saúde, e Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica, conforme Dotação Orçamentária à fl. 046. 
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1.3. Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 
 
a) Termo de Abertura de Processo Administrativo de Licitação assinado 

pelo Secretário Municipal de Saúde;  
b) a Dotação Orçamentária; 
c) Ofício nº 153/2020; 
d) Proposta de Preço; 
e) Documentos Empresa ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 

DE INFORMÁTICA LTDA, Certidões e demais previstas na Lei 8.666/93. 
f) Justificativas pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
1.4. Consta da solicitação a verificação da possibilidade da contratação da 

referida empresa para prestação de serviços de assessoria técnica através da 
modalidade inexigibilidade, com fundamento no inciso II, do artigo 25 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
1.5. Este é o relatório resumido do processo, segue o parecer. 
 

II – FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO 
 
 A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade 
assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem 
praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo 
dos textos de contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e 
publicados. 
 
 Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista 
jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, 
a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar 
ou não a precaução recomendada. 
 
 Importante salientar, que o exame dos autos processuais se restringe aos 
seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em 
relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 
municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação 
às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente 
impostos.   
 
 De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente 
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas 
características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido 
regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em 
parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. 
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  De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de 
assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada 
agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe isto sim, a cada 
um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de 
competências.  Assim sendo, o ideal, para a melhor e completa instrução 
processual, é que sejam juntadas ou citadas as publicações dos atos de 
nomeação ou designação da autoridade e demais agentes administrativos, bem 
como, os Atos Normativos que estabelecem as respectivas competências, com o 
fim de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que 
quem praticou determinado ato tinha competência para tanto. Todavia, a ausência 
de tais documentos, por si, não representa, a nosso ver, óbice ao prosseguimento 
do procedimento. 
 

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são 
feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade 
assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é 
conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.   Não obstante, as 
questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O 
prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de 
responsabilidade exclusiva da Administração. 
 
III – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 

 A contratação procedida pela Administração Pública imprescinde, na 

maioria dos casos, de prévia licitação, porém, em situações excepcionais, a lei 

permite o afastamento da competição para efetuar-se uma contratação direta. 

 Já na Constituição Federal de 1988 assevera-se tal entendimento, 

conforme ser depreendido da leitura do inciso XXI do seu art. 37, adiante 

transcrito:  

“Art. 37. Inciso XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

(destaquei) 

  

 O quanto disposto no art. 37, inciso XXI, da Lei Maior foi expressamente 

reiterado no caput do artigo 2º da Lei de Licitações e Contratos. É justamente 

esse diploma legal que vem enumerar as hipóteses de dispensa (artigos 17, 



                                                                                   
 ESTADO DO PARÁ  

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 

Tv. Paula Marques, nº. 192, Bairro Catedral, CEP: 68.371-080 - Altamira/PA. 
www.altamira.pa.gov.br 

 

 

Incisos I e II – Licitação dispensada, e artigo 24 – licitação dispensável) e 

inexigibilidade de licitação (artigo 25). 

 Ambas as figuras podem ser enquadradas num gênero maior, contida no 

conceito de excludente de licitação, porem tem peculiaridade que lhe garantem a 

existência independente. Embora a Lei nº 8666/1993 traga algumas 

características da dispensa e da inexigibilidade, não trouxe conceito definitivo 

para nenhum dos institutos. 

 O “caput” do art. 25 da Lei nº 8.666/93 prevê a inexigibilidade de licitação 

quando houver inviabilidade de competição, autorizando a contratação direta pela 

Administração Pública.  

 Os três incisos do dispositivo preveem de forma exemplificativa as 

hipóteses de inexigibilidade, sendo certo que poderá haver outros casos 

concretos enquadráveis no “caput” deste permissivo legal. 

 O inc. II se refere à 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, fundamento esse indicado para a contratação pretendida, conforme 

se vê no Termo de Solicitação de Abertura de Licitação na modalidade 

Inexigibilidade.  

 Dentre os serviços técnicos para cuja realização a licitação é inexigível, 

estão incluídos os serviços de assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias (Art. 13, III). Portanto, a própria lei especifica os casos 

de exceção à regra geral, uma vez que determina a inexigibilidade para esses 

casos. 

 Salientamos que no caso do art. 25, especialmente no inciso II, trata dos 

serviços e assessorias técnicas, objeto do presente processo, a licitação não é 

apenas dispensada, é inexigível. 

 Resumidamente, temos que se ater que dentro do processo de 

Inexigibilidade destaca-se uma fase Interna, na qual a Administração deve 

verificar a necessidade de contratação, identificar o objeto desta, fazer 

investigação preliminar dos preços praticados no mercado, assegurar-se da 

existência de dotação orçamentaria suficiente para concretizar integralmente a 

execução do contrato e, o mais importante, identificar a hipótese de afastamento 

da licitação.  
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Pelo exposto, conclui-se que os autos foram instruídos com os 
pressupostos necessários para a contratação por inexigibilidade de licitação com 
fulcro no art. 25, II da Lei nº 8.666/93, conforme acima delineados. 
 
IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
4.1. Diante do exposto, verificando a necessidade de inexigibilidade da 

licitação para contratação de empresa para fornecimento de LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWERES), para 
atendimento a geração do E-contas do TCM/PA e Publicação/ Hospedagem de 
Dados na forma da Lei n° 131/2009, Lei12.527/2011 e Decreto n° 7.185/2010, 
conforme se extrai da justificativa da comissão e documentos que instruem o 
procedimento – para fins de interesse público, e estando dentro da legalidade, 
concluímos pela possibilidade da Inexigibilidade do processo Licitatório em 
comento.  

 
 
É o parecer, s.m.j. 
 
Altamira – PA, 31 de janeiro de 2020. 
  

                       
                                                        
 
 

CARLA DOMICIANO DE SOUZA 
ASSESSORIA JURÍDICA DA SMSA 

OAB/PA 14.535 
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