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PARECER JURíDICO 2O17 - PMITB

PROCESSO N': 0l 08201 7/001 -lL

INTERESSADO: MUNICíPIO DE ITAITUBA.PA

ASSUNTO: SERV|ÇO CONTTNUADO DE CONSULTORTA TÉCNTCA DE

GEORREFERENCIAMENTO .

EMENTA: Controloçôo Direlo por lnexigibilidode de LicitoçÕo.
Constitucionol. Administrotivo - Bose Le ol: Lei no 8.ó6ó/93

Vem oo exome deste Procurodor Jurídico Municipol, o

presente processo odministrotivo, que troto de controtoçôo dos serviços

de Consultorio Técnico de Georreferenciomento de ANA RACHEL LIMA DE

ARAÚJO. visondo otender os necessidodes do PREFEITURA MUNICIPAt DE

ITAITUBA, conforme o constonte no SolicitoçÕo de Despeso onexo oos

outos.

Depreende-se dos outos, pedido de solicitoçÕo de despeso

poro execuçõo do objeto deste processo odministrotivo, no modolidode

de inexigibilidode de licitoçõo, com fulcro no ort.25, ll, c/c ArÍ. 13, lll, do Lei

8.6ó6193.

Consto Despocho do setor competente, o quol informo

quonto à previsõo de despeso no progromoçõo orÇomentório Exercício

2017 Alividode o5o5.o4l2loo3l.2.5l MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA

DE PLANEJAMENTO. ClossiÍicoçõo econômico 3.3.90.3ó.00 - OUTROS

SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FíSICA.
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Cuido-se de onólise ocerco do possibilidode de controtoçôo

direto de ANA RACHAEL LIMA DE ARAÚJO, detenÍor do RG no 24ó4742

PC/PA e CPF/MF n" 5ó0.0ó2.332-15, residente à Rodovio Tronsomozônico, no

34, Ceniro, poro prestoçÕo de serviço de consultorio técnico de

georreÍerenciomento em Íovor do Município de ltoitubo-PA.

lniciolmente, cobe registror que o inexigibilidode de licitoçôo

se verifico sempre que houver inviobilidode de competiçõo. No formo do

ArI. 25, ll do Lei 8.666193, que regulo o instituto dos licitoções e controios

odministrotivos, é inexigível o licitoçôo "poro o controtoçôo de serviços

técnicos enumerodos no Art. 13 desto Lei, de noturezo singulor, com

profissionois ou empresos de notório especiolizoçôo, vedodo o
inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoçõo". O referido Art.

13 do mesmo diplomo legol considero, entre outros hipóteses, como

serviços técnicos profissionois especiolizodos, os ossessorios ou consultorios

técnicos e ouditorios finonceiros ou tribuiórios.

Conforme preceituo o § lo do Art. 25 do Lei n" 8.666/93,

"considero-se de notório especiolizoçôo o profissionol ou empreso culo

conceito no compo de suo especiolidode, decorrente de desempenho

onterior, estudos, experiêncios, publicoçÕes, orgonizoçõo, oporelhomento,

Poro efetivo corocterizoçÕo do inviobilidode de competiçõo é

necessório à configuroçõo do notório especiolizoçôo do controtodo e o

do singuloridode do objeto do coniroto.
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equipe técnico, ou de outros requisitos relocionodos com suos otividodes.

permito inferir que seu trobolho é essenciol e indiscutivelmente o mois

odequodo o pleno sotisÍoçôo do objeÍo de controto".

No toconte à singuloridode do objeto, é fundomentol que o

serviço requerido pelo Administroçõo montenho corocterÍsticos, requisitos.

estilos e exigêncios que, somente otrovés de umo controtoçõo direto, tem-

se o certezo do pleno sotisfoçõo no cumprimento dos desígnios

estobelecidos pelo AdministroçÕo, otrovés doquele profissionol ou

empreso que estó porticulormente copocitodo o prestor.

Pontuo-se que o objelo constonte no prestoçõo de serviço em

onólise, cooduno-se com os necessidodes do Controtonte.

Dito isso, em onólise oo pedido do Presidente do Comissôo de

Licitoçôo, coodunodo às informoções sobre o profissionol o ser

controtodo, trozidos oos outos, resto opurodo o inexigibilidode de licitoçõo

poro o controtoçÕo em telo, pelos ospectos oboixo descritos.

O objeto do controto o ser celebrodo englobo o prestoçÕo de

serviços de Consultorio Técnico, exigidos conhecimentos extremomente

especiolizodos, notodomenle no óreo de georreferenciomento.
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APLICACÃO DO CONCEITO DE INEXIGIBITIDADE
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DA NOIóRIA ESPECIATIZACÃO

O profissionol responsóvel pelo execuÇõo dos serviços, possui

gronde renome, lorgo quolificoçõo e experiêncio proÍissionol

multidisciplinor. Conforme currículo juntodo oo processo, o proÍissionol ANA

RACHEL LIMA DE ARAÚJO é groduodo em Administroçôo, com curso de

especiolizoçõo em Georreferenciomento em lmóveis Rurois, devidomente

registrodo peronie o CREA-PA, possuindo experiêncio onterior junto oo

Município de ltoitubo otrovés do Controto no

0621201 ôIPGMltNEXtGtBtL|DADE No 0t 1 1201 6.

Do conjunto desies ospectos, depreende-se como certo o

notório especiolizoçôo do profissionol, sendo suos corocterísticos

profissionois ideois poro o exercício dos funções exigidos em controto.

SINGULARIDADE DO OBJETO

No oprecioçÕo dos otividodes objeto do controto, verifico-se

que suo noturezo é multidisciplinor, exigidos poro o exercício do funçôo

conhecimentos técnicos. Por estos corocterísticos resto evidenciodo o

noturezo singuloíssimo do objeto do controto, que demondo

conhecimentos exlremomente especiolizodos.

Ante o exposto, pelos motivos ocimo esposodos, verifico-se

que o situoçõo opresentodo se enquodro dentro do hipotese de

inexigibilidode contido no Art. 25, inciso ll, clc AÍ1. 
,l3, 

inciso lll, ombos do
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Lei no 8.óóól93, ossim, opino-se em princípio, pelo controtoçõo do

profissionol ANA RACHAEL LIMA DE ARAÚJO, no volor iotol de R$-4ó.800,00

(quorento e seis mil e oitocentos reois) poro prestor o serviço de Consultorio

Técnico de Georreferenciomento poro otender o demondo do Município

de ltoitubo.

Porecer nõo vinculonte, meromente opinotivo.

Solvo melhor luízo, é como entendemos.

ITAITUBA - 0 ost

Procu Jurídico un icipal

A n" 9.964
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de 2017.
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