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JUSTIFICATIVA SINGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, 

MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÓDULOS DE 

ATIVIDADES CURRICULARES PEDAGÓGICAS E COM 

ASSESSORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 

ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA. 

 

JUSTIFICATIVA: PARECER JURÍDICO PGM-PMC Nº 219/2020 vimos 

apresentar justificativa referente a singularidade, para proceder com a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE 

SOFTWARE COM MÓDULOS DE ATIVIDADES CURRICULARES 

PEDAGÓGICAS E COM ASSESSORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, no município 

de Cametá, em conformidade com a legislação pertinente, especialmente Leis Federais nº 

8.666/1993 e suas posteriores alterações. 

Destacamos, objeto ora contratado está previsos no Art.13, da Leis Federais nº 

8.666/1993, citamos: 
“ 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; (Revogado) 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

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). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)” 

                Contratação Direta. Pedido de Reexame. Singularidade do objeto. O conceito 

de singularidade de que trata o art.25, inciso II, da Lei 8.666/93 não está vinculado à ideia 

de unicidade, mas de complexidade e especificidade. Dessa forma, a natureza singular 

não deve ser compreendida como ausência de pluralidade de sujeitos em condições de 

executar o objeto, mas sim como uma situação diferenciada e sofisticada a exigir 

acentuado nível de segurança e cuidado. Acórdão 7840/2013.  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – 

Pará 
CNPJ nº. 18.782.198/0001-78 

A singularidade dos serviços prestados pela Contratada consiste em face dos 

serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, 

MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÓDULOS DE 

ATIVIDADES CURRICULARES PEDAGÓGICAS E COM 

ASSESSORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 

ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, em favor da Secretaria Municipal 

de Educação por Inexigibilidade de Licitação, tendo em vista sua notória especialização, 

bem como a singularidade dos serviços a serem prestados. O conceito de singularidade 

não está vinculado à ideia de unicidade. Para fins de subsunção ao art. 25, inciso II, da 

Lei 8.666/93, entendemos não existir um serviço que possa ser prestado apenas e 

exclusivamente por uma única pessoa. A existência de um único sujeito em condições de 

ser contratado conduziria à inviabilidade de competição em relação a qualquer serviço e 

não apenas em relação àqueles considerados técnicos profissionais especializados, o que 

tornaria letra morta o dispositivo legal. Assim, quando presente a singularidade dos 

serviços técnicos a serem prestados, mormente em se tratando de prestação de serviços 

no desenvolvimento, manutenção, locação de software com módulos de atividades 

curriculares pedagógicas e com assessoramento e suporte técnico especializado PARA 

ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA. 

É de suma enfatizarmos que o serviço contratado irá necessitar de uma equipe 

técnica especializada para que possa atender a contratada de maneira rápida e eficiente 

pois requer uma equipe de programadores e um corpo técnica com espartisse na área da 

educação de maneira geral e específica do Município para propor ações de imediatas a 

gestão educacional do Município de Cametá/PA. 

O objeto fundamenta-se no art.13, inciso I e VI da Lei Federal nº 8.666/93, devido 

o uso de software com módulos de atividades curriculares dentro de plataforma que 

realiza o gerenciamento de toda a rede municipal de educação juntamente com equipe 

técnica especializada realizam a parametrização das habilidades e competências de todos 

os alunos de rede, identificando as habilidades e compentencias com o menor percentual 

de compreensão. Através do estudo técnico especializado com o diagnostico da rede e 

apresentado o planejamento técnico pedagógico para a Secretaria de Educação para 

realizar as ações de intervenções como: a adequação do software para atender os alunos 

e os professores para que possam realizar o feedback entre professor x aluno, 

possibilitando aos docentes o treinamento e aperfeiçoamento através da ferramentas  

tecnológicas fazendo a interação com os alunos para suprir as dificuldades apresentadas 

por pela rede Municipal de Educação. 

O estudo técnico realizado pela equipe técnica especializada, promove a 

apresentação de maneira sugestiva para a secretaria de educação, as orientações técnicas 

na elaboração do plano de metas e ações as unidades de ensino da rede, com 

acompanhamento aos dados educacionais e elaboração de metas para a secretaria e 

unidades de ensino garantindo o apoio na elaboração de planos curriculares de 
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recuperação da aprendizagem e protocolos para combater abandono escolar por conta da 

pandemia. 

É notória em razão da empresa encontrada e da necessária confiança do gestor, 

haja vista as qualificações e know how da empresa que exerce tal serviço, figurando, 

portanto, que não existe outro que reúna os mesmos requisitos, em conformidade com a 

Lei nº 8.666/93. Ademais, para a configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação 

para a contratação de ditos serviços singulares, imprescindível é a notória especialização 

da contratada. Desta feita, em face ao princípio da legalidade, moralidade e eficiência dos 

atos administrativos esculpida no art. 37 da Constituição Federal de 1988 cumulada com 

os dispositivos. 

A Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Educação, através de 

seu ORDENADOR, DOMINGOS DE NAZARÉ MENDES RIBEIRO vem informar 

que a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, 

MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÓDULOS DE 

ATIVIDADES CURRICULARES PEDAGÓGICAS E COM 

ASSESSORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 

ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, faz-se necessário para criar 

estratégias metodológicas para que possas atender dos os alunos da rede municipal de 

educação distribuídos nas 203 (duzentos  e três) unidades escolares subdivididas em: 19 

(dezenoves) unidades na Zona Urbana  e 184 (cento e oitenta e quatros) unidades na zona 

rural, através do desenvolvimento, manutenção, locação de software com módulos de 

atividades curriculares pedagógicas, assessoramento e suporte técnico especializado 

PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, como também atender as análises 

técnica- pedagógica realizada pela  Diretoria de Ensino e a Coordenação Pedagógica  em 

conformidades com os padrões exigidos na Lei Federal nº 9.394/96 da Diretrizes e Bases 

da Educação - LDB  é a legislação que define e regulamenta o sistema educacional 

brasileiro em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um 

documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas 

nas escolas brasileiras públicas e particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de 

todos dos 32 mil estudantes, distribuídos  em 19 (dezenove) unidades escolares  na zona 

URBANA  e 184 (cento e oitenta e quatro)  unidades escolares mais distantes localizadas 

na zona RURAL do Munícipio de CAMETÁ/PA, descrito conforme termo de referência, 

faz-se necessário para atender as demandas das ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO bem como, do Município de Cametá-Pa, pois as escolas 

necessitam desses materiais para uso de professore e alunos em sala de aula e fora dela.  

A presente locação de software baseia-se no Parecer Técnico elaborado por este 

Secretaria. 
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Cametá/PA, 23 de julho de 2020. 

 

 

Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro 

CPF nº. 633.984.942-34 

CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA 

Secretário Municipal de Educação 
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