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Inexigibilidade de licitação
ç
De Lavra: Assessoria ,Jurídica / I-íc.itações e Contratos
de Iicitação.
OBüETO: Inexigibitidade
de locação e
Empresa de serviços
de soluçÕes
sistema
customi zaçáo em
integradas, incluindo migração de dados,
e
manutenção corretivas
implantação,
para
Gestão
a
treinamento dos servidores
Pública dos Tributos. RecomendaçÕes.
1.

RELATóRIO

Trata-se de procedimento administrativo que se
objetiva a contratação de empresa para a prestação de
serviços de locação e customização em sistemas de soluçÕes
integradas, incluindo migração de dados, implantação,
manutenção corretivas e treinamento dos servidores para a
Gestão Pública dos TrÍbutos.
de contratação,
Nos autos há a solicitação
mediante o ofício Ot3/2011 oriundo do Setor de Tributos,
cujo Termo de Referência/ em que se especifica as nuances da
pretensa contratação encontra-se em anexo.
Há especificação da razão da escolha, devidamente
assinada pelo responsável pelo Setor de Tributos/ em que se
observa que a "GOVTf CONEXÃO E SOLUÇÃO EIRELE ME, CNPJ:
laridade e
04568 9OO /0001-90, fornece um seLV-Jqo- clja
notória especialização é patente.
Há proposta de preÇos apresentada pela Empresa
GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO DE INFORMÁTICA, em que se visualiza
ser o preÇo mensal de R$ 9.466,00.
Há o contrato de revenda de software, em que na
CláusuIa C, no item, l, há expressa determinação de que a
Empresa é assegurada da sua exclusividade comercial no Estado
do Pará.
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Encontra-se também, nos autos/ prova de inscrição
no CNPJ, certidão negativa de débitos relativos aos tributos
de
federais e à dívida ativa da União, Certificado
regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos
inscrição na SEFA-PA, certidão negatíva de
trabalhistas,
natureza tributária do Estado do Pará, certidão negativa de
municipais, alvará de li-cença de
débitos tributários
l-ocalização e funcionamento, balanço patrimonial da Empresa,
judicial
social,
contrato
negativa,
cíveI
certidão
documentação do Representante, Atestado de capacidade
técnÍca expedido pela Prefeitura Municipal de Marituba,
Capanema, Bragança e cÓpias contratuais celebrados entre a
Empresa e diversas Prefeituras.
para tal
Há dotação orçamentária especifica
contratação, conforme se visualiza no processo.
pela CPL/
Há atuaÇão de processo licitatÓrio
de licitação,
referindo-se à hipótese de inexigibilidade
juntamente com a Portaria de designação dos membros da
referida comissão.
No processo/ há parecer técnico/ em que se observa os
para contratação do sistema de
detalhes e justificativa
gestão tributária.
A CPL despachou a esta Assessoria Juridica/ Para
manif estação.
A}.[ÁLISE JURÍDICA

A Constituição da República impÕe ao Poder Público
clever de observar o princípio instrumental da licitação,
cuja finalidade - em termos símp1órios - é propiciar
contratação mais vantajosa à Administração.
arr
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conLratados mediante processo de licitação
publica que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cl-áusulas que
estabeleçam obrigaçôes de pagamenLo, mantidas
as condições efetivas da proposta/ nos Lermos
da Iei, o qual somente permitirá as exigências
qualificação
de
técnica
e
economrca
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

Tal- principio
o da lÍcítação
t por ser regra, deve
ser lido da forma mais extensivel quanto possivel, âo passo
que as exceções devem ser lidas e interpretadas de forma
restritiva.
Assim manda a boa hermenêutica por meÍo do
enunciado da interpretação restritiva das regras de exceção

(exceptiones sulet stríctíssimoe intezT»retatíonie) .
prática: Iicitar sempre quando possivel, contratar

Na

sem

licitação somente quando estritamente necessário.
Entretanto,
a Carta Magna prevê expressamente a
existência de casos que excepcionam o dever de Iicitar.
São
OS

CASOS

das

I

icitações

tidas

por inexigíveis, dispensadas ou dispensáveis.
No caso embutido como obj eto do presente parecer
jurÍdico, refere-se ao SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO EM
S]STEMAS DE SOLUÇÕES ]NTEGRADAS, TNCLUTNDO MrGRAÇÃO DE
DADOS, IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E TRE]NAMENTO DOS
SERVIDORES PARA A GESTÃO PÚBL]CA DOS TR]BUTOS MUNICIAIS.
Objeto eue, a priori, configura-se como de inexigibilidade.
Pois bem.
Os servi-ços pretendÍdos possuem de fato previsão
contida na Lei no 8.666/93, maÍs precisamente dentre as
hípóteses em que é inexigíveI a realização de licitação,
vide os termos do artrqo 25, II, S 7o, cumulado com o artigo
13, IV, pela ordem:
Art. 25. E inexigÍveI a licitação quando houver
inviabilidade de competição,
especial: (...) II -
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para a contratação de serviços técnicos
art. 13 desta Lei, de natureza si-ngular, com
profissionais ou empresas de notória especializaçào,
vedada a inexigibitidade para serviços de publicidade
e divulgação; (. . . ) § 1" Considera-se de notÓria
especiali zaçã.o o prof issional- ou empresa cu j o
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
experiências,
estudosf
desempenho anterior,

publicaÇões,
organi zação, aparelhamento, equipe
relacíonados com
técnica, ou de outros requisitos
que o seu trabalho
suas atividades, permita inferir
o mais adequado à
é essencial e indiscutivelmente
plena satisfação do objeto do contrato. Art. 13. Para
os fins desta Lei, consj-deram-se serviços técnicos
profissionais
especializados os trabalhos relativos
a: (.,,) V - patrocinio ou defesa de causas judicrars
(...)
ou administrativas;

No art.

13, inciso IV, por sua vezt assim displina:
Art. 13. Para os fins desta Lei , consideram-se
serviços técnicos profissÍonais especializados
os trabalhos rel-aLivos a: IV - fiscafização,
supervisão ou gerenciamento de obras ou
serviços;

Analisando os supramencionados preceitos normativos
frente à situação em foco, e tendo-se em consideração as
informaçÕes repassadas pela Administração e que constam
documentalmente no processo analisado/ é possivel veríficar
que aparentemente se trata de um caso de inexigibilidade de
licitação. Isso porque, de antemão, há de se reconhecer que
o obj eto contratual pretendido Se mostra bastante complexo
e específico, não constituindo um serviÇo comum e que possa
ser conduzido por todo e qualquer fornecedor. Isso se
verifica também, com os atestados de capacidade técnica
constantes no processo/ bem como/ o próprio contrato de
revenda, eue expressamente há clausula de exclusividade do
serviÇo no Estado do Pará.
AIéIn disso, se trata de objeto cuja contratação vinculase ao gferenciamento de sêrvíços tributários, atendendo,
Lei 8.666/93.
perfeitamente o disPosto no

--c/,'
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No que tange as exigências do art. 25, II, verifica-se
que existe permissão legal quando for de notória

especiali zação:
t...l o profissional- ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior,
estudos, experiências,
publicações, organizaçáo, aparelhament.o, equipe
técnica, ou de outros serviços rel-acionados com
que seu
suas atividades, permita inferir
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do obj eto do
contrato.

em seu
O saudoso mestre Hely Lopes MeíreIles,
magistério, âo discorrer sobre o tema, aduzj-u o seguinte:
Serviços técnicos profissionais especializados, no
consenso doutrinário, são prestados por quem, além de
habrlitação técnica e profissional - exigida para os

serviços técnicos profissionais em geral
aprofundou-se nos estudos/ no exercicio da profissâo,
na pesquisa cientifica, ou através de cursos de pósgraduação ou de estágios de aperfeiçoamento. Bem por
isso, Cel-so Antônio considera-os singulares, posto
que marcados por caracteristicas individualizadoras,
que os distinguem dos oferecidos por outros
profissionais do mesmo ramo,

No presente caso há dois atestados técnicos expedidos/
um pela Prefeitura Municipal de Bragança e o outro, pela

Prefeitura de Capanema, eil que há expressão ao serviço de
gerenciamento de receitas próprias, o que elucida ser a
Empresa em questão, detentora de especialidade no
atendimento de sua finalidade.
Assim sendo/ passo a conclusão.
3.

CONCLUSÃO

Desta forma, pode-se concluir eue, a singularidade do
serviço, e a notoriedade do serviço prestado pela Empresa,
conforme os Atestados de Capacidade Técnica analisada,
afasta a regra geral do processo Iicitat rio.
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Portanto, esta Assessoria Juridica pugna
legal idade da contratação, através do processo
inexi gibilidade de licitação, conforme preceitua o Art.
TI, C /c o Art. 13, IV da Leí no 8.666/93, posto Qu€r conf
apres entado no Processo, trata-se de gerenciamento
servi Ço.
É o parecer, s.m.j.
santa Izabel do Pará - PA, 22 de Janeiro de 2018.
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