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R E PU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefêitura Municipal de ltaituba

pARECr,rR .lURiDrCO 201 7 - PMt',l'll.

PROCESSO N": 0I0i20 I 7i001-ll-.

IN'TERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIT't BA.
PA.

ASSUN'I'O: CONTRAI'AÇAO DE LICENÇA DL- USO DE SISTEMAS (SOFIWARE)
INTECRADOS DE GESTÃO I,,ÚBLICA (CERAÇÀO DO E-CONTAS TCI\4/PA).
r tcITAÇÔES. ALMOXARTFADOS. PATRil\4ONlO. PUBLI( AÇÀO,HOSPtDA(il I\1

DL, DADOS NA FORMA DA LC I3I/2OO9,LEI 12.5271201I E DECRETO 7.I85/20IO. E

SIC. E OUVIDORIA, PARA ANTENDER A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.

EMEN'l-A: Contratação Direta por Inerigibilidade de Licitação. Constitucional.
Arhrinistlatiro liase l.egal:xrt. 15. inciso ll. c,'c conr o art. ll. inciso tÍ1. arrbos dl L.ei n"
8.666/91.

Vem ao exanre deste Procurador Jurídico Municipal. o presente processo

administrativo. que trata de contrataçâo dos serYiços de irrÍbrmática da empresa ASP -
Aul.oMoÇÀo, sERvtÇos E PRODU'[OS DE INITORMÁ'IIVA L'I'DA. visando

âIeI]deI aS neceSSidACICS dO I UNDO MI']NICIP.\I, DE ASSISTÊNCIA SOCIAI, DE

ITAITUBA, conforme O constante na solicitação de Despesa anexa aos autos'

Depleende-se dos autos' pedido de solicitação de rJespesa para execução do

ob]eto cleste processo adrr.rinistrativo' na modalidade de inexigibilidade de licitação' cont

lirlcro no ltrt.25- ll. c1e Afl ll. lll. da l.ei 8.666191

Consta Despacho do setor competente' o qtlal infottna quanto à previsão de clespesa

na programação orçamentária Exercicio 2017 Atividade 08 1220002 2 1 12 Manutenção da

Secretaria Municipal de Assistência Social' Classificação Econômica i 3 90 39 00' Otttros

Serv. pessoa luridica. §



t:#--
RE PU BLICA F EDE RATIVA DO BRASIL

EsÍADo Do PARÁ

Prefeitura Mu nicipal de ltaituba

Cuida-se de análise acerca da possibilidade de contratação direta da empresa

ASp - Aul'oMoçÃo. senvrÇos E pRoDtJTos Dri rlrnonntÁttvA l.'rDA.

pessoa iurÍ<Jica de direito plivado. inscrita no (\l) n".02.188.268i0001-04. com sede l.rLrro

Maia. n. I120. Bairlo F-átima. Fortaleza - CE. C'EP: 60.055-210. correspondente a Licença

de Uso de Sisternas (Sotiware) lntegrados de Cestão Pública (Ceração do E-Contas

T(IM/PA). Licitações. Alrnoxarifados. Patrimônio. Publicação/H ospedagem de Dados na

til nra da LC l3l/2009. Lei 11.527/2011 e Decreto 7.185/2010. e Sic. e Ouvidoria. enr

Íavor do Município de ltaituba-PA. por atender os serviços indisperrsáveis para Manutcnçào

da Secretaria Municipal de Assistência Social e cumprir as normas e legislações vigentes

jLrnto ao Poder Executivo. melhorando as atividades do seu departantento com segurança e

confiabilidade.

lnicialmcnte. cabe registral que a ineri3ibilidade de licitaçào se rclifica

scmpre quL'hourer inviabilidade'de conrpetição. Na Íbrnra do Ar1. 25. Il da Lei 8.6ó6/93.

que regula o instituto das licitações e contratos adrn in istrativos. é irrexigível a licitação

"para a contratação de serviços técnicos enumerados no Art. l3 desta Lei. de natLrreza

singular. com proÍissionais ou empresas de notriria especialização. vedada a inexigibilidade

para selviços de publicidade e divulgação". O referido Art. li. rro inciso lll do nrcsrtto

diplorra legal considera. entre outras hipóteses, como serviços técnicos prolissiorrais

especializados. "as assessorias ou consultorias técnicas e auditorias llnanceiras ou

tributárias".

Parr eÍ'r'tira caraclerizuçào da irrr ilbilitlacle cle compctiçito é trcccssitria lr

contieultrçào da notória especialização do cor'rtratado e o da singularidade do objeto do

e()lllrato

§
Contbrrre preceitua o § l" do .A . l5 ila [.ei n" 8.6ó6/9]:
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"Considera-se de notória especialização o profissional ou

enrpresa cuj,rr conceito no campo de sua especialidade. decoffente

de desenrpenho anterior, estudos. erperiências, publicaçties.

organizaçào. aparellramento, equipe técnica. ou de oulros

lequisitos relacionados conr suas atividades. pernrita inlcrir clue

seu lrabalh() é essenciirl e indisculi\,elrnente o nrais ade,,1un,,1o a

plena satislaçào clo obieto de conlÍato".

No tocante à singularidade do ob.ieto. é fundarnental que o serviço requerido

pela Administração mantenha características, requisitos. estilos e exigências que. somente

através de uma contratação direta. tem-se a certeza da plena satistação no cumprirnento dos

desígnios estabelecidos pela Adminislração. atrarés daquele proÍissional ou empresa que

está particularmente capacitado a prestar.

Nesse passo, a escolha lecaiu na empresa acirna citada, em razâo do grau

elevado de confiança e credibilidade dos seus sislemas. alérr da praticidade e adequação as

leis. pois o ASPEC irrlorrrática compatibiliza o plane.iamento com â execução

orçaÍnentária. íacilitando o controle das ações do governo. aperfeiçoando a prograrnação

Íinanceira para que o planejamento se.ia implementado, tendo serviços exclusivos aos seus

clientes, como: geraçào automálica do encerramento do exercício; controle de saldos têito

de Íbrma automática, não permitindo a inclusão de empenho sem saldo de dotaçâo

orçamentária e seu pagamento sem saldo barrcário; geração dos anexos dos balanços

automatizados, conforme às NBCASP; controle dos contratos. obras e serviços de

engenharia. convênios e transferências estaduais e têderais vinculados aos empenhos etc.

Pontua-se qus o oh.ieto constarte da plcstação de serviço ern análise.

coaduna-se com as necessidades da Contratante.

N
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Dito isso, em análise ao pedido da Presidente da Comissão de Licitação

sobre a empresa a ser contratada, coadunada com as intbrmaçôes constantes nos autos do

processo adrrinistrativo n' 01032017/004 lL. restando apurada a inerigibilidade de

licitaçâo para a contratação em tela, pelos aspectos abaixo descritos.

O obieto do contrato a ser celebrado enqloba a Contratação de Licença de

Uso de Sistemas (Software) lntegrados de Cestão Pública (Geraçào do E-contas TCM/PA),

Licitações, Almoxarifados. Patrimônio, Publicação/Hospedagem de Dados na lbrrra da LC

l3i/2009. Lei 12.5271201I e Decreto 7.185/2010. e Sic. e Ouvidoria. em lavor do l--undo

Municipal de Saúde de ltaituba, exigidos conhecimentos especializados, notadamente na

área de inlbrrrática. pois o ASPEC infbrmática é um programa que atende as adequações

nccessárias para as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social de

Itaituba. facilitando a operação e dando nraior segurança aos seus proÍissionais.

As atividades abarcadas pela con s u ltoria,/assessoria sào atividades

consideradas técnicas especializadas. Portanto. os serviços a serem contratados classitlcarn-

se definitivamente como técnicos profissionais especializados na forma do Art. l3 da Lei no

8.666/93.

A empresa responsável pela execLrção dos set'viços possui grande retronte-

larga qLraliticaçâo e experiência plotissional mirltidisciplinar. correspondendo plenanrente

as exigências da Secretalia de Assistência Social. apresentando vários dif'erenciais qLrando

corlpalada aos or.rtros concofrentes. pois atrar('s do sistelna ASPEC. os proÍissionais

poderão trabalhar com maior segurança e agilidade por ser integrado aos principais hancos

§

,\PLIC'.\(',\O DO C()\( EI',t'O l)U r\I:.\IGIBrl.ID.\DI,

DA NO'TOIlIA ESPECIAI-IZÀ(]ÃO
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do país, facilitando a operacionalização e fornecimento de informações precisas aos

gestores. respeitando os Normativos Federais e as Legislações do Tribunais de Contas dos

Estados.

Contbrme documentação acostada ao processo, a empresa apresenta

inúrneros Atestados de Capacidade Tecnica Profissional. tendo conhecimento dos

problemas existentes rro ârnbito da adnrinistração Municipal. e a qualidade contida pelo

Fornecedor ASP" e segura e contlável para diversos programas de contas públicas. Do

coniunto destes aspectos, depreende-se como certa a notória especialização da empresa.

sendo suas características proÍissionais ideais para o exercício das f-unções exigidas enr

contrato.

Na apreciaçào das atividades objeto do contlato. veriÍlca-se que sua naltrreza

é multidisciplinar. exigidos para o exercício da Íinção conhecimentos técnicos na área de

irrlbrrrática. pois o softrrare desenvolvido pelo l'orrrecedor ASP. proporciona agilidade.

segurança aos prolissionais e especialização tecnica.

Pelas características acinra mencionadas, resta evidenciada a llatureza

singular do objeto do contrato que demanda conhecimentos especializados, tendo a empresa

vasta experiência no uso de Sistemas (Softrvare) lntegrados de Cestão Pública (Geraçào do

E-contas TCM/PA), Licitaçôes, AlrnoxariÍados. Patrirnônio. Publicaçào/Hospedagem de

Dados na Íbrrna da LC l3l/2009. Lei 12.5271201| e Decreto 7.185/2010, e Sic. e

ouvidoria. qualidades reunidas pela contratada que vem ao encontro das necessidacles da

Secretaria de Assistência Social.

§
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Ante o exposto, pelos rrotivos acima esposados, veriÍlca-se que a situação

apresentada enquadra-se dentro da hipótese de inexigibilidade contida no Art. 25, inciso II.

c/c Art. 13, inciso lll, ambos da Lei n" 8.666/93. Assim, opina-se em princípio. pela

conrraração da errpresa ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS E

INFORMÁ'I'lCA l,TDA. pessoa .iurídica de clireito privaclo. inscrita no CNI' no.

02.288.1(rll/000 I -0.1. com sccle [-rLrro Maia. n. l l]0. Ilairro Fzitirna. Fortaleza - (l[. ('F-P:

60.055-210, no valor mensal de R$-3.000,00 (três rnil reais). perÍazendo o total da proposta

of'ertada de R$-30.000,00 (trinta rnil reais), para Licença de Uso de Sisternas (Sofi*'are)

lntegrados de Gestão Pública (Ceração do E-contas TCM/PA). Licitações. Almoxarithdos.

Patrimirnio. PLrblicaçiio/ I lospedagern dc Dados na forma da LCI I3l/2009. Lei 12.527/2011

e Decrelo 7.185/2010. e Sic. e Ouvidoria, pol ser essencial e o rnais adequado a plena

satisfação do Fundo Municipal de Assistência Social de Itaituba, com reconhecimento

público e alta capacidade profissional.

Parecer nâo vinculante. nleranlente opinatilo.

SaIlo rncIhor.iuíztt. é conro ei'tteÍtdetnos

I l-Al.l 1.. B 20]l7

Proc r Juríd o Municipal

B/PA n 9.96..1
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