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PARECER JURÍDICO 

 

Câmara Municipal de Cametá 

Assunto: Inexigibilidade nº 04/2021 

 

 

I. RELATÓRIO 

 

     -                                                     d                   

       o de locação de software de gestão pública municipal que atenda os módulos de 

contabilidade, licitação, patrimônio e portal da transparência pública                 

do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2021, nos termos dos 

artigos 25, II e 13, III, ambos da Lei no 8.666/93.  

                                    o.  

 

 

II. ANÁLISE 

 

 

A obrigatoriedade de licitação é um mandamento constitucional insculpido no 

art. 37.XXI. da Constituição Federal, conforme redação a seguir disposta: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 

(...) 

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, a qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações 

 

                                                                            

                                                                                     

                                                                             

                                          o dos licitantes, nos termos do artigo 37, 

XXI, CF/88 e da Lei n.o 8.666/1993.  

                                                                             

                                   “                                           

                                                                     

                                                                                

administrativas entendem de realizar com os particulares”   

E o mesmo professor continua, em outro ponto precípuo a respeito da 

inexigibilidade          çã : “                  [trabalhos] se diferenciam de serviços 

comuns, como os de pintura de um edifício, manutenção e conservação de 

equipamentos, vigilância e segurança, etc., porque, para o desempenho de tais 

serviços técnicos normalmente são requeridas habilidades especiais, formação 

especifica, geralmente de nível superior, e outros elementos que qualificam tais 

     ç  ,   é      é       (                    “               ”,      
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especializados ”        , Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 541).  

                                                                                

                                                                                    o, 

conforme previsto no art. 25 da L                                                

                                            o.  

                    e o dispositivo legal ao norte aludido, in verbis: 

 
                                                                   
           o, em especial:  

  -                                                             
                                                  
                                                           
                                                          
                                                         
                                                                    
                                                      o Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes;  

   -                    o de                                       
                                                         
                                                               
                                           o;  

    -                  o de profissional de qual           
                                                           
                                                                 
       .  

§ 1o          -                             o o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua esp            
                                                          
                                                                   
                                                            
                                                                  
                            o do objeto do contrato.  

§ 2o                                                     
                                                    
                                                     
fornecedor ou o prestador                                 
                                                             . 
(Destacou-se).  
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Ainda,                                es, destaque-se           o do seu art. 13, III:  

                                           -                      
profissionais especializados os trabalhos relativos a:  

(...)  

    -                                                   
                          ; (Destacou-se)  

 

Neste sentido, nota-se que o objeto de interesse –                         os    

                                                                                 

                                     –                                                 

          o, conforme a            o transcrita acima.  

                                                                             

                                                                                 

                                                      necessária                  

determinados requisitos legais e constitucionais, tudo devidamente demonstrado em 

processo de inexigibilidade.  

Há jurisprudência pacificada a respeito da possibilidade de inexigibilidade de 

licitação para o caso específico em questão, in verbis:  

                                      O       
                                            
                                 
                                        
                                         
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 
AUTORIZADORES DA INEXIGIBILIDADE DE TAL 
PROCEDIMENTO                            
   O CONFIGURADA.  

                                                             
                                                      
                                           o prestado.  

                                                   .  

                                                               
                                                  a.  

                                  o desprovidos.  
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                                      -   -          o: APL 
00090800620068260510 SP 0009080-06.2006.8.26.0510) 
(destacou-se)  

                                                                          

                                                           , considerando a 

natureza similar do serviço à esta apresentada na jurisprudência elencada,      o 

vejamos a Resolução no 11.495/14 editada pelo TCM/PA:  

                                         
                                           
                                         
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE              
                                               
                                        
                                            
                                            
                            O. No mais, observa-se 
pelas justifica                                                  
                                                            
                                                             
            . 

 

Portanto, de acordo com o regramento legal e                                   

                                                           o pretendida, sendo 

possível a contratação mediante inexigibilidade de licitação, considerando ainda ter 

sido comprovada a qualificação técnica do profissional pretendido, bem como o 

preço pactuado estar de acordo com o praticado no mercado 

                              , verifica-se claramente que foram preenchidos 

todos os requisitos exigidos em lei.  

Quanto as demais formalidades do processo de inexigibilidade requeridas pela 

Lei nº 8.666/93, todas encontram-se devidamente cumpridas no processo 

administrativo em questão. 
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III.          O  

 

Portanto, opina-se pelo prosseguimento da Inexigibilidade de Licitação nº 

04/2021 encaminhada a esta assessoria jurídica, ora que este se encontra em 

obediência aos limites previstos na Lei nº 8.666/93, em especial o disposto nos art. 

25, II c/c art. 13, III. 

É o parecer. 

 

 

 

______________________________________ 

MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES 

OAB-PA Nº 19.461 

ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
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