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PARECER Nº 0110/2020 - CGM 
Ref. Memorando n° 980/2020 – CPL/PMC. 
 
Assunto: Regularidade do Processo de Inexigibilidade Nº 0.03/2020, que tem por 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUNTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE 
COM MÓDULOS DE ATIVIDADES CURRICULARES PEDAGÓGICOS E COM 
ASSESSORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA. 
 
DA LEGISLAÇÃO:  

 Constituição Federal/88; 

 Lei Municipal nº 263/2014; 

 Lei 4.320/64; 

 Lei 8.666/93; 

 LC 101/2000; 

 IN 004/2018; 

 Resolução 43/2017/TCM-PA. 
 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 da Constituição Federal e 
na Lei Municipal n° 263, de 30/09/2014, e demais normas que regulam as atribuições do 
Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos 
de gestão e visando a orientação do Administrador Público, mencionamos, a seguir, os pontos 
anotados no curso dos exames que entendemos conveniente destacar, lembrando ainda que, 
por força regimental, a resposta à consulta não constitui pré-julgamento de fato ou caso 
concreto. 

 
Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que esta CGM está se manifestando 

no sentido de, à vista das circunstâncias próprias de cada processo licitatório e na avaliação 
prévia das implicações legais a que está submetida a Comissão Permanente de licitação, dar 
a Assessoria pertinente, a título de orientação e assessoramento, ressaltando-se que, no caso 
de haver irregularidades, as mesmas serão inexoravelmente apontadas em Auditoria. 

 
Isto posto, ratificamos a orientação de que, em havendo dúvidas sobre determinado ato ou 

fato administrativo, bem como sobre artigo de lei, deverá ser, a consulta, encaminhada por 
escrito, juntamente com parecer do órgão técnico pertinente e o respectivo processo licitatório. 
É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em observância aos 
princípios fundamentas da administração pública. Especialmente pelo artigo 37 das disposições 
gerais da administração pública da Carta Magna, o qual determina que a administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência [...]. 
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MÉRITO: 

O presente parecer avalia a solicitação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 
sobre a Regularidade do Processo de Inexigibilidade Nº 0.03/2020, que tem por objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NO DESENVOLVIMENTO, MANUNTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM 
MÓDULOS DE ATIVIDADES CURRICULARES PEDAGÓGICOS E COM 
ASSESSORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA. 
 
Os argumentos que justificam a necessidade de contratação direta do objeto supra 
citado, estão relacionados a contento no Termo de Referência, Justificativa Técnica, 
Justificativa  do Ordenador de Despesas e na Justificativa da CPL, partes integrantes 
deste processo. Onde nota-se que não estão presentes os pressupostos para uma 
escolha objetiva da proposta mais vantajosa para a Administração. Especialmente, 
quando faz referência ao fato da contratação em análise fundamentar-se no 25, II e §1º 
da Lei 8.666/93, combinado com art. 13, III e §3º do mesmo Diploma Legal. 
Prosseguindo, o art. 13, III, a seu turno, erige à categoria de serviço profissional 
especializado os trabalhos relativos à assessoria ou consultoria técnica, e o §3º do 
mesmo dispositivo vincula o corpo técnico indicado pelo contratado à execução pessoal 
dos serviços. 

 
 Neste âmbito legal, o serviço está em conformidade com o artigo 25 da Lei Federal 

8.666/93, o qual orienta que “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição [...] e justifica a contratação direta em observância as formalidades legais, 
como exemplificado: 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta Lei, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 

 
Onde o § 1º desse mesmo dispositivo, traz o conceito legal de notória especialização 

nos seguintes termos: 
 
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de 

sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato. 

 

Marçal Justen Filho (2012, p. 406∕407) afirma que a inviabilidade de competição, de 
acordo com o artigo 25 da Lei 8.666∕93, pode ocorrer, exemplificativamente, nas 
seguintes situações: 

a)    Ausência de alternativas: quando existe uma única solução e um único particular 
em condições de executar a prestação; 

b)    Ausência de mercado concorrencial: ocorre nos casos de serviços de natureza 
personalíssima; 
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c)    Ausência de objetividade na seleção do objeto: não há critério objetivo para 
escolher o melhor; 

d)    Ausência de definição objetiva da prestação a ser executada: não há possibilidade 
de competição pela ausência de definição prévia das prestações exatas e precisas a 
serem executadas ao longo do contrato. 

A exigência de licitação decorre da necessidade de preservação do interesse 
público, sendo que a sua realização no caso de inexigibilidade acabaria por prejudicar 
esse próprio interesse, na medida em que ou não seria selecionada qualquer proposta, 
ou a proposta selecionada não atenderia ao interesse público. 

 
Desta forma, conclui-se que a ausência dos pressupostos lógicos, fáticos e jurídicos 

necessários para a realização da licitação, com lastro na inviabilidade de competição, 
configura o que a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 
8.666/93) denominou de inexigibilidade de licitação, conforme dispõe o seu artigo 25, 
sendo que uma vez caracterizada tal situação a decisão de não realizar o certame é 
vinculada, não restando alternativa à Administração senão a contratação direta. 

 
Por fim, ressalta-se que a análise dos aspectos jurídicos formais da fase interna dos 

procedimentos licitatórios, para fins de verificação da adequação da modalidade 
utilizada, bem como a avaliação dos seus instrumentos legais, tais como minuta de 
edital e minuta de contrato, constitui competência da Procuradoria Geral do Município 
– PGM (conforme referendo apresentado no Parecer Jurídico n. 687/2017-PROGEM, 
p1). Também, a designação de quantitativos, valores, avaliação de necessidades, bem 
como do mérito da contratação ou critério de escolha de fornecedores e bens e/ou 
serviços, inclusive os de natureza técnica específica, carecem de apreciação e 
aprovação de autoridade superior. 
 
Esta avaliação de regularidade, sempre que cabível, segue a fundamentação legal 
expressa no Art. 27 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

 
Serão avaliados: 

 O fluxo dos processos e procedimentos adotados; 

 A documentação exigida e necessária; 

 A obediência aos ditames e prazos legais.  
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ANÁLISE PROCESSUAL: 
Ao analisar os documentos anexos a este processo, faz-se o seguinte atesto: 

 
1. Consta solicitação do Gabinete do Secretário de Educação para Abertura de Processo 

Administrativo Licitatório – p. 01; 
2. Consta Portaria Nº 038/2019 – SEMED com nomeação do Fiscal de Contrato 

Administrativo – p. 02; 
3. Consta Portaria Nº 79/2018 – SEMED com nomeação do Gestor de Contrato 

Administrativo – p. 03; 
4. Consta proposta comercial para Prestação de Serviços da proponente EDUCARBR 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ 35.940.921/0001-19 – ps. 04 a 
07; 

5. CONSTAM: a Documentação da empresa EDUCARBR SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, inscrita no CNPJ 35.940.921/0001-19 e de seu (s) representante (s) legal (is), 
Certidões e Declarações exigidas para a contratação (Neste ponto do processo a 
Comissão Permanente de Licitação – CPL não justificou a razão da apresentação de 
tais documentos) – ps. 08 a 47 – 90 a 102; 

6. Consta Termo de Referência, emitido pela unidade demandante – ps. 48 a 78; 
7. Consta Justificativa Técnica para contratação – ps. 81 a 89; 
8. Consta Mapa Comparativo de Preços – p. 103; 
9. Consta Certidão de Existência de Dotação Orçamentária – p. 105; 
10. Consta Justificativa do Ordenador de Despesas; 
11. Consta Justificativa da Comissão Permanente de Licitação – CPL – ps. 108 a 113; 
12. Consta Minuta de Contrato – ps. 114 a 135; 
13. Consta Autuação de Abertura de Procedimento do Processo de Inexigibilidade – p. 136; 
14. Consta Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município de nº 219/2020 – 

PGM/PMC – ps. 140 a 144; 
15. Consta resposta da Comissão Permanente de Licitação ao Parecer Jurídico PGM-PMC 

Nº 219/2020 – p. 145; 
16. Consta AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas – p. 146; 
17. Consta Justificativa de Singularidade da Contração da SEMED – ps. 147 a 150; 
18. Consta Comunicado de Adjudicação do Processo de Inexigibilidade – p. 151; 
19. Consta Termo de Ratificação – p. 152; 
20. Consta CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE de Nº 01.03/2020-INEX-SEMED, 

celebrado entre a adjudicada EDUCARBR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, inscrita 
no CNPJ 35.940.921/0001-19 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ps. 153 a 175. 
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MANIFESTA-SE, portanto:  
 

De acordo com esta ANÁLISE, a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMETÁ – CGM/CMT – CONDICIONA A REGULARIDADE do Processo de 
Inexigibilidade Nº 0.03/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, 
MANUNTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÓDULOS DE ATIVIDADES 
CURRICULARES PEDAGÓGICOS E COM ASSESSORAMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, ao atendimento das solicitações 
a seguir: 
 

 Razão da Escolha do Fornecedor ou Executante; 

 Nota de Empenho ASSINADA DIGITALMENTE OU COM CANETA 

ESFEROGRÁFICA AZUL; 

 Que haja atualização da documentação de Habilitação da empresa vencedora 

para a assinatura do contrato, se, no tempo demandado para o trâmite 

processual expirar a validade de qualquer documento exigido para a efetiva 

contratação. 

 

 
 
 
 
É o parecer. 
 
 

 
 

Cametá, 04 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

ANDERSON RODRIGO MENDES CARDOSO 
Controlador Geral do Município 

Decreto nº 050/2017 
 OAB/PA 23144 
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