
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
    PODER LEGISLATIVO 

 

Parecer Jurídico 

 

Inexigibilidade de licitação Nº 003/2017 

Objeto: Contratação de  empresa especializada na cessão temporária do direito de uso de software e prestação 

de serviços técnicos na área contábil e outras avenças, para uso desta Câmara, durante o exercício de 2017 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS DO PARECER: 

01- O presente parecer versa sobre processo de inexigibilidade de licitação para Contratação de  empresa 

especializada na cessão temporária do direito de uso de software e prestação de serviços técnicos na 

área contábil e outras avenças, para uso da Câmara Municipal de São João de Pirabas, durante o 

exercício de 2017. 

02- A indicação da contratação recaiu na pessoa jurídica SISTEMATICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 

CNPJ Nº 83.735.357/0001-45 especializada na elaboração de software e fornecimento do mesmo a 

ente públicos. 

03-   Vejamos que o art. 25, caput, da Lei de Licitações e Contratos é de clareza solar ao expor que a 

inexigibilidade de Licitação decorre inequivocamente da inviabilidade de concorrência. 

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; 

Art. 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; 

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. 

04- A inviabilidade de concorrência esta caracterizada pelo software especifico para departamento de 

contabilidade, os quais são diferenciados e utilizados por diferentes profissionais de acordo os objetivos 

das repartições públicas.  

05- Assim, a referida empresa elabora o software e o fornece aos entes públicos, propiciando a organização 

do tão relevante à fiscalização pelos órgãos de controle externo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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06- A referida empresa apresentou documentos relativos a outras contratações similares, também com 

entes públicos, comprovando sua especialidade. 

07- Pelo exposto, manifesto-me favorável à contratação direta, sem licitação com base no art. 25 da Lei 

8.666/1993. 

08- Após parecer final de regularidade do Controle Interno e superior consideração do Exmº Sr. Presidente 

da Câmara Municipal para ratificação e posterior publicação, observando os prazos legais.  

 

É o Parecer. 

 

 

São João de Pirabas, 13 de janeiro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Joanaina de Paiva Rodrigues Gonçalves 

OAB-PA 17.967. 
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