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MUNICIPIO DE OBIDOS

CNPJ/MF no.: 05.131.18a / OOOL-64
PROCURADORIA JURIDICA DO MÍINÍÇIPIO DE OBIDOS

Parecer Licitatório ne. 323 12022
Processo n0.623/2022
Procedência: Presidente da CPL.

lntêressado: SEMPOF/CPL

Assunto: Sorioto a Controtoção de Empreso poro prcstação de serviços técnico no óreo
odministrativa, Íinonceiro e plonejomento gerol, vis-,i1tit) o elaboroção de projetos divercos
direcionddos o todos os unidodes administrotivos com !, !í!\17!ídode de cdptoção de recursos junto ao
SICONV, bem como no ômbito iinonceirc no cont:aie e tegulorizoçõo do CAUC, Tributátio,
Previdenciário e SIAF)

Senhor Prefeito,

Submete-se a exame e parecerjurídico desta procuradoria o processo administrativo que

tem como objeto: "Soricito o Contrdtoção de Empreso ítrt'l úrestoção de serviços técnico na árco

administtotivo, Íindnceiru e plonejdmento gerdl, vi.r!1da a eloboroção de projetos diversos

direcionodos a todos os unidodes administrativas com d finülídade de cdptdção de Íecurcos junto do

SICONV, bem como no ômbito Íindnceiro no contrale e regulorizoção do CAUC, Tributário,
Previdenciário e 9lAF".

lnstruem os autos do processo: "Termo de Abertura, Solicitação de Abertura de Processo

de contratação, endossado pelo Secretório de Educ:(,\) íermo de Referêncio; JustiÍicotivo do

Controtaçdo e do preço; Dotoçõo Orçamentário; Fo't;,;65 dos fiscais de Controto; Extroto de

lnexigibilidode de Licitoçõo ne. 015/2022; Ofício ne :19i2022-SEMPOF- Proposta Comerciol;

Comprovonte de lnscriçõo e de Situoçdo Coddstrol-CN|r: aontroto Sociol do empreso; Cofteira de

ldentidode, Diplomos e CertiÍicodos; Certidõo Negdtivo de Débitos Federois e à Dívido otivo do Uniõo;

Certidõo Neqotiva de Noturezo Tributário; Certiddo Necct;vd de Noturezo Nõo Tributório; Certidõo

Negotivd de Débitos Trobolhistos; Certiddo Negotiva :€ -^,b;tos; Certiddo Judiciol Cível Negotíva;

Atestodos de Copacidode Técnico; Autorizoçdo do PreÍe:t1; Decloroção de existêncio orçomentorio;

Certidão de Autuoçõo do Processo; Minutd do Controtc Adtr,):\strotivo; Memorondo ne 721/2022-CPL

solicitondo emissõo de Porecer Jurídico;". É o brcve relotaia.

Análise Jurídica
Ressalta-se que o exame dos presentes autôs 5s ;estringe aos aspectos jurídicos, exclu ídos

aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partireÍ:o! cia premissa de que a autoridade compe-

tente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação ao interesse

público, tendo observado todos os requisitos legalmente irnpostos.

Estabelece o art. 37, inciso XXl, da Carta MaB']a, a obrigatoriedade de realização de pro-

cedimento licitatório para contratações feitas pelo Poder público. No entanto, o próprio dispositivo

constitucional reconhece a existência de exceções à regr.a ao efetuar a ressalva dos casos especiíicados

na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade í1€ :;iritação.

Sendo assim, o legislador Constituinte adrnit;d a possiblidade de existirem casos em que

a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma

discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.
A inexigibilidade de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta, o art. 25,

da Lei n' 8.666/93; esclarece:
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Att.25. É inexigível a licit,rÇâô quondo houver inviobilidode de competição, efi
especiol:
(... )
11- poro o contrdtoçõa Ce:êt',iços técnicos enumerodos no ott. T3desto Lei, de
noturczo singulor, ca). Ll,aí:ssionois ou eúpresos de notóÍio especiolizoção,
vedodo o inexigibilitlt 'Je ccto :erviços de publicidode e divulgoçõo;
(...)

§ 79 Considerd-se de notóio especiolizocão o profissionol ou emoresd cuio
coUceito no coaao de ruo especiolidode, decofiente de desemDenho
dnte ot. estudos, experiê1cíos. publicdcões, oruonízdcão, opdrclhdfiento,
equioe técnico, ou de outros rcouisítos rcldcionddos com súds dtividodes.
Detmito infe t que o se!! trobolho é essenciol e indiscutivelmente o mdis
odeouddo à oleno soti!Í4aõo do objeto do conttuto
(...)

Sobre o tema a legislação ainda estabelecê, o C;sposto no artigo 13 da Lei 8.666/93 que

consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos assessorias ou con-

sultorias técnicas.

Desta forma, encontra-se perfeitamente adequado legalmente a solicitação realizada

pela Municipalidade para contratação, por meio de lnerlgib'lldade de licitação Sorícito o Controtoçõo

de Empreso pora prestoção de serviços técnico na áred ddministrotivo, finonceiro e planejdmento

geral, visondo o eloboroção de prcjetos diversos dirccionados o todos os unidades odministrotivos

com o finolidode de coptoçõo de recuBos junto ao SlCONv, bem como no ômbíto linonceiro no con-

trcle e reguldrização do CAUC, Tributário, Previdenciário e SIAF, em atendimento as demandas da

Secretaria Municipalde Planejamento Orçamento e Finanças-SEMPOF, uma vez que os serviços solici-

tados são considerados de alta especialização e extremal';]entê singular.

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser ilrri:1,êl a contratação direta por inexigibili-

dade de licitação no presente caso, mister restar comprc!'ado que a proposta ofertada é a mais van-

tajosa para a administração. Como em qualquer contratação direta, o preço ajustado deve ser coe-

rente com o mercado, sendo que no presente caso foram juntados vários contratos, com outras pre-

feituras demonstrando assim que o preço está compatível com o valor de mercado.

CONCLUSÂ,'
Ressalte-se que a análise é feita sob o prisma êsti'itamente jurídico-formal, não adentrando,

portanto, na análise da conveniência e oportunidade dcs atos praticados, nem em aspectos de

natureza eminentemente técnico-administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores envolvidos

as informaçôes prestadas.

Ante o exposto, opinamos pela licitude do nresente procedimento, pois pautada nos

elemêntos dos autos, no sentido de que em face à situaçâ,r 1áiico-legalora retratada e configurada em

plenitude, poderá, o Ordenador de Despesa reconher"e' a INEXIGIBILIDADE aplicável à situação

concreta,25, dã [êi ne 8.666/93, em tudo coerente com ú diíeito aplicável. Este é o porecer S.M.J.
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