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PARECER JURÍDICO 

 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA SERVIÇOES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 

SISTEMA SOFTWARE, MEDIANTE PROCESSO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGAL. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 25, II C/C ARTIGO 13, III DA LEI Nº 8.666/93 

E SUAS ALTERAÇÕES. 

 

 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração. Comissão Permanente de 

Licitação – CPL. 

 

ASSUNTO: Solicitação de despesa para contratação de empresa para prestação de 

serviços de licenciamento, implantação treinamento e manutenção de sistema integrado de 

gestão pública (softwares) para atendimento a geração do e-contas do TCM-PA, 

atendimento as normas de contabilidade aplicadas ao setor público – PCASP, contendo 

módulos de (contabilidade, solicitação, patrimônio e hospedagem de dados), no intuito de 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santarém Novo.  

 

1. RELATÓRIO: 

 

Veio a esta assessoria para análise jurídica o processo administrativo nº 00601004/21 

que trata sobre pedido de parecer de contratação de pessoa jurídica via dispensa de processo 

licitatório nº 6/2021-150101 para a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E 

MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARES) PARA 

ATENDIMENTO A GERAÇÃO DE E-CONTAS DO TCM-PA, ATENDIMENTO AS NORMAS 

DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO-PCASP, CONTENDO OS 

MÓDULOS DE (CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO E HOSPEDAGEM E 

DADOS), NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTARÉM NOVO” cujo valor total estimado é de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e 
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seiscentos reais), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, 

com fundamento nos termos do artigos 25, inciso II c/c 13, inciso III da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

As condições da presente análise se restringem a análise da minuta de contrato em seu 

aspecto jurídico, não nos permitindo adentrar na conveniência e oportunidade do processo 

administrativo. 

É o Relatório, passa-se ao parecer opinativo. 

 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

O instituto da Licitação, com ênfase dada pela Carta Constitucional de 1988, consoante 

os princípios entabulados no artigo 37, determina que a seleção e contratação de fornecedores 

de bens e serviços para a administração pública deve homenagear a isonomia daqueles que 

pretende contratar com os entes públicos. 

 

Neste mister, com o advento da Lei 8.666/1993, acabou por regulamentar todo o 

processo licitatório, bem como, a contratação com a administração pública, contendo nela, 

viabilidade para contratação direta via inexigibilidade do processo licitatório para a contratação 

de pessoa jurídica. Vejamos a redação dada pelo artigo 25, inciso II da Lei ao norte aludida: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

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. 

 

 Há de se considerar a natureza técnica/especializada no que se refere ao fornecimento 

da prestação de serviços especializada e singular em conformidade ao artigo 13, incisos III 

da Lei Federal nº 8.666/93, senão vejamos: 

 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 
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(...) 

III- assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; 

 

Ademais, a lei apresenta como requesitos para contratação, como ensina o doutrinador 

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, em seu Manual de Direito Administrativo, 23º edição, 

páginas 293-294, o seguinte sobre tais requisitos: 

 

a) Serviços Técnicos Especializados. “ O serviço é técnico quando sua 

execução depende de habilitação específica.” 

b) Notória Especialização. “aqueles que desfrutem de prestígio e 

reconhecimento no compo de sua atividade. A lei considera o profissional 

ou a empresa conceituados em seu campo da atividade. Tal conceito deve 

ter vários aspectos, como estudos, experiências, publicações, desempenho 

anterior, aparelhamento, organização, equipe técnica e outros do gênero.” 

c) Natureza Singular. “Serviços singulares são os executados segundo 

características próprias do executor.” Nesse ponto, o autor cita EROS 

ROBERTO GRAU que afirma: “ singularidade são os serviços porque 

apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau de 

confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa. Por isso 

mesmo é que singularidade do serviço está contida no bojo da notória 

especialização.” 

 

Acertado é o entendimento do doutrinador, eis que o TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO sumulou a matéria com o seguinte enunciado:  

 

Súmula Nº 039: 

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 

pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível 

quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção 

do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido 

pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, 

nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 
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 Assim, com base no dispositivo retro mencionado, a contratação é permitida, tendo 

em vista a existência da inviabilidade de competição, dada que a natureza dos serviços é 

singular.  

 É de se ressaltar ainda, que a inexigibilidade de licitação decorre da concorrência de 

dois requisitos que estão presentes: singularidade do serviço e notória especialização do 

contratado.  

 Segundo o mestre WOLGRAN JUNQUEIRA FERREIRA: 

 

“Serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário, 

são os prestados, por quem, além de habilitação técnica e profissional – 

exigida para os serviços técnicos profissionais em geral – aprofundou-se nos 

estudos, no exercício da profissão, na pesquisa científica, ou através de 

curso de pós-graduação ou de estágios de aperfeiçoamento.” (FERREIRA, 

Wolgran Junqueira. Lições e Contratos Administrativos. EDIPRO, 1º ed., 

1994, p. 118). 

 

O artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c o artigo 13, inciso III, da Lei de Licitações, Lei 

8.666/93 e a jurisprudência e doutrina pátria, colacionada acima, apresenta permissivo legal o 

qual fundamenta a contratação da empresa de serviços técnicos especializados em sistema 

software por inexigibilidade de licitação, tendo em vista a impossibilidade de concorrência por 

se tratar de serviços intelectuais impossíveis de serem auferidos em termos de preço mais 

baixo, uma vez caracterizados como serviços técnicos de notória especialização. 

 

No caso em análise, pretende-se concretizar a contratação de empresa para prestação de 

serviços de licenciamento, implantação treinamento e manutenção de sistema integrado de 

gestão pública (softwares) para atendimento a geração do e-contas do TCM-PA, atendimento 

as normas de contabilidade aplicadas ao setor público – PCASP, contendo módulos de 

(contabilidade, solicitação, patrimônio e hospedagem de dados), no intuito de atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Santarém Novo. 

 

No que tange ao aspecto financeiro da contratação em comento, em atenção ao artigo 16, 

incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), foram 

carreadas aos autos o despacho do setor de contabilidade, indicando a adequação 
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orçamentária e financeira com as despesas especificadas no Termo de Referência, através da 

seguinte dotação orçamentária: Exercício 2021 - Atividade 0202.041220052.2.016 – 

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 

– Outro serv. de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99. 

 

Sendo assim, o tema posto a análise não comporta maiores digressões, posto que de fácil 

entendimento que a hipótese vivenciada nos presentes autos encontra-se disciplinada no 

plasmado do inciso II, do art. 25 c/c artigo 13, inciso III, da Lei 8.666/93, com suas posteriores 

alterações, sendo certo que a contratação da ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 

DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 02.028.268/0001-04 pode perfeitamente se dar por 

inexigibilidade, na forma prevista no inciso supramencionado. 

 

 Imperioso também destacar o caráter meramente opinativo do parecer jurídico nesta fase 

processual que, por força da inexigibilidade de licitação e diante da inexistência de exigência 

legal, não se reveste de caráter vinculante ao gestor. 

No que concerne a minuta do contrato, esta deve seguir as regras previstas pelo art. 55 

da Lei nº 8.666/93. No que diz respeito à minuta contratual, verificamos que estão atendidos os 

requisitos exigidos pela Lei, no supramencionado artigo, a saber: o objeto e seus elementos 

característicos, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de 

pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 

atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.  

Por fim, também visualizamos a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos, a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, o foro competente para dirimir 

qualquer questão contratual. 

 Desta forma, entendemos que a minuta do contrato contém as exigências previstas no 

artigo supracitado. 
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3. CONCLUSÕES: 

 

Considerando todo o abordado, em especial pelo cotejo entre o conhecimento 

constitucional, da Lei Geral de Licitações e do entendimento consolidado do Tribunal de Contas 

da União - TCU, temos como conclusão ao presente parecer que o mais indicado, pela 

análise jurídica realizada, é pela APROVAÇÃO E REGULARIDADE da contratação direta pela 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo para “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E 

MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARES) PARA 

ATENDIMENTO A GERAÇÃO DE E-CONTAS DO TCM-PA, ATENDIMENTO AS NORMAS 

DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO-PCASP, CONTENDO OS 

MÓDULOS DE (CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO E HOSPEDAGEM E 

DADOS), NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTARÉM NOVO”, cujo valor total estimado é de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e 

seiscentos reais), com fundamento no artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso III da Lei 8.666/93 

e suas alterações. 

Neste sentido, quanto à adequação, o referido procedimento encontra-se em 

consonância do que determina a legislação vigente. 

 

Diante do exposto, opina-se pela legalidade do ato. 

 É o parecer. 

 

Santarém Novo - PA, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

DAVI FERNANDO GAMA DA COSTA 

Advogado – OAB/PA nº 28116 
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