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REPU BLICA FEDERAÍIVA DO BRAsIL

TSÍADO DO PARÁ

Prefeiturà Municipalde ltaitu ba

P,\r{Ii('r.t{.rt]l{il)lco 2017 P }t l'l lJ.

PROCESSO N": 01 03201 7/003-lL.

IN'TERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE ITAITUBA.PA

ASS[]N'I'O: CONTRATAÇÀO DE LICEN(--A t)F] USO DE SISTEMAS (SOFTWARE)
INTECjRADOS DE CIlST ÀO PLTBLtt A ((ií:RAÇ ÀO DO E-C.ONTAS t ('N'1i t'A).
ll(ll\\irl r. .u \1()\.tRll.\lJ()\. l, \ Il{l\t()\t(). I)utsLlcA( Àu HosPLD.\(;LM
t)E DADOS NA FORMA DA LC 131/2009.LE.t t2.52'7t20t I E DECRETO 7.185/20t0. t_

SIC. E OUVIDORIA, PARA ANTENDER A FUNDO MUNIC'IPAt- DE EDUCA(.Ào,

EMEN'l'À: Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação. Constitucional.
Administrativo -BaseLegal: art.25. inciso ll. c/c com o art. li. inciso lll, ambosda [-ei n"
l{ ()6ô/9 I 

_

Vem ao exame deste Procurador Jurídico Municipal. o presente ptoccsso

administrativo, que trata de contratação dos serliços de int-ormática da enrpresa ASI'-
Ar.l'toMoÇÃo, sERVIÇos E PRoDU'I'OS DE INFORMÁTIVA LTDA. risando

ater]cle r âs nccessidades do IitiNI)O NIt,NlClPr\1. DE EDL C.\ÇÃo l)E l'|-\l'ItrB.\.

conlolnre o cor'rstante na Solicitaçào de Despesa anexa aos autos.

Depreende-se dos autos. pedido de solicitaçâo de despesa para execttção do

objeto deste processo administrativo. na modalidade de inexigibilidade de licitaçào. corr

Íulcro no art.25. Il. c/c Arr. ll. lll. da l.ei 8.6ó(r9i.

Consta Despacho do setor competente, o qual informa quanto à previsão de despesa

na programação orçamentária Exercicio 20 l7 Atividade l2.l22l 005.2.030 Manutençi]o da

Secretaria Municipal de Educação. ClassiÍicaçâo Econôrnica 3.3.90.39.00. Out[os Serv.

Pessoa J Lrríd ica.

Cluida-se de análise acerca da possibilidadc de contratação direta da emprcsa
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AUTOMOÇÃO, SERVIÇOS E PRODU'I'OS DE INFORMÁTM l.',ll).\.
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RE PU B tlCA FEDi:RATIVA DO B RASIL

ESIADO DO PARÁ

Prefeitu ra Municipal de ltaituba

pessoaiurídica de direito privado. inscrita no CNP n'. 02.288.268/000 l-04, com sede LaLrro

Maia. rr. I 120, Bairro Fátirna. Foltaleza - CIl. CEP: 60.055-2 10. correspondente a Liccnça

de Uso de Sistemas (Sofiware) Integrados de Cestão Pública (Ceração do E-Contas

l'CM/PA). Licitações, Almoxarifados, Patrimônio, Publicação/Hospedagem de Dados na

forma da LC l3l/2009. Lei 12.5271201I e Decreto 7.185/2010, e Sic. e Ouvidoria. em

favor do Município de ltaituba-PA. por atender os serviços indispensáveis para Manutcnçâo

da Secretaria MLrnicipal de [iducaçlio de ltaitLrha e currplir as normas c legislações vigentes

.iurrto ao Poder ErecLrtivo. nrelhorando as atividades do seLr departamento colÍl segurança e

con fiabi liclade.

lnicialmente. cabe legistral que a inexigibilidade de licitaçâo se veriÍica

sen]pre quL'houver inviabilidade de competiçiro. Na tbrrna do AÍ. 25. ll da t-ci 8.66ó/9i.

qLre regula o institLrto das licitações e contratos adrninistrativos, é inexigível a licitação

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

sirrgular. com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade

para serviços de pLrblicidade e divLrlgação". O reÍbrido Art. li. no inciso lll do nresnro

diploma legal considerâ. L'ntre oLrtras hipirteses. corro serriços técnicos proÍissionais

cspecializados. "as assessolias oLr consrrltorias tecnicas e audilorias tinanceilas ou

tlibutárias".

Para eletiva caracterização da inviabilidade de competição é necessiilir a

contiguraçào da notória especializução do contlatado e o da singLrlalidade do ob.ieto do

contfato.

Conforme preceitua o § l" do Art. 25 da Lei n" 8.666/93

"f onsiclera-se tie notória especializrçào o protissionll ou

cnrpresir cujo conceito no canrpo de sua especialidade. decon ente
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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO B RASIL

t SÍADO DO ÍJARA

PreÍeitura Munic Pàl de ltaituba

de desenlpenho anterior, esludos, experiências, publicaçôes.

organização. aparelhanlento. equipe técnica, ou de oulÍos

reqLrisitos relaçionados çonl suas atividadçs. peÍmita inl'erir que

seu tÍabalho é essencial e indiscutivelmente o nrais adequado a

plena sítisfàçào do obielo de contrato".

No tocante à singularidade do ob.jeto, é Í'undamental que o serviço rcquerido

pela Adrninistraçào mantenha câracteríSticas. requisitos. estilos e exigências qLle. sornenle

através de utnâ contrataÇão direta. tel,l]-se a ceneza da plena SatiSlàção no CLlmprimt'nto dos

desígnios estabelecidos pela Adrn irr istraçào- atrlt\és dtqLrele profissional ou empresa que

está particu la|rrente capacitado a prestar.

Nesse passo, a escolha recaiu na empresa acima citada, em razào do grau

clcvado de corrÍiarrça e credibilidade dos seus sisternas. além da praticidade e adequação as

leis, pois o ASPEC intbrnrática compatibiliza o planejamento com a execuçào

orçamentária, tàcilitando o controle das açôes do governo, aperf'eiçoarrdo a prograrnaçào

tlnanceira para que o planejamento seja implementado. tendo serviços exclusivos aos seus

cliertes" como: geração autonrática do encerrarnento do exercíciol controle de saldos leito

tle tbrnra automática. não pernritindo a inclLrsão de ernpenho scrr saldo de dotação

orçanrenlár'ia e seu pauan.lcltto sent suldo brlciirio: geraçào dos ancros dos balanços

automatizados. conl'orrre às NB(IASP: controle dos conlratos. obras e serviços de

engenharia. convênios e translêrências estaduais e Í-ederais vinculados aos empenhos etc.

PontLra-se que o objeto coltstante da prestação de serviço em análise.

coaduna-se corl as necessidades da Contratante.

Dito isso, em análise ao pedido da presidente da Comissão de Licitação

sobre a enrpresa a ser contralada, coadunada corl as informações constantes nos autos do
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PreÍeitura À/lun icipal de ltâituba

processo administrativo n" 01032017/003 IL. restando apurada a inexigibilidade de

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

O obieto do contrato a ser celebrado engloba a Contrataçâo de Licença de

Uso de Sistemas (Sofiware) lntegrados de Gestão Pública (Ceração do E-contas TCM/PA).

Licitaçires, Almoxarifàdos. Patrimônio. Publicação/Hospedagern de Dados na lbrrna da l-C

l:lf/2009. Lei 12.5271201| e Decreto 7.185/2010. e Sic. e Ouvidoria. em làvor do Fundo

Murricipal de Saúde de Itaituba. exigitios conhecirrerrtos cspecializados- notadarncnte na

ár'ea de informática. pois o ASPECi inl'olnrática é um programa que atende as adeqLrações

nccessárias para as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação de ltaituba.

facilitando a operaçào e dando maior segurança aos seus profissionais.

As atividades abarcadas pela consu lto rialassessoria são atividades

consideradas técnicas especializadas. Pofianto. os serviços a serem contt'atados classitlcam-

se definitivamente como técnicos profissionais especializados na forma do Arr. l3 da Lei n"

8.666/93.

A entpresa responsável pela execução dos serviços possui grande renome.

larga qtraliticação e experiência profissional nrLrltidisciplirrar. correspondendo plenarnente

as exigências da Secretaria de Educaçào. apresentando vários dilerenciais quando

compa|ada aos oLltros concoflentes. pois atrar.és clo sisterna ASpEC, os protissionais

poderão trabalhar com maior segurança e agiliclade por ser integrado aos principais bancos

do pais. Íàcilitando a operac ionalização e Íbr.ecimento de inÍ'ormações precisas aos
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ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipai de ltaituba

gestores. respeitando os Normativos Federais e as l-egislaçôes do Tribunais de Contas dos

Estados.

Confolme documentação acostada ao processo. a empresa apresenta

inúmeros Atestados de Capacidade Técnica ProÍissional, tendo conhecimento dos

problenras existentes no âmbito da administração Municipal, e a qualidade contida pelo

Fornecedor ASP. é segura e conflável para diversos progra,nas de contas públicas. Do

coniunto destes aspectos. depreende-se como cefla a notória especialização da enlpresa.

sendo sLras caracteristicas profissiorrais ideais pala o exercício das tirnções exigidas ern

contrato.

Na apreciação das atividades ob.leto do contrato, veriÍlca-se que sua natureza

e rnultidisciplinar. exigidos para o exercício da função conhecimentos tecnicos na área de

inÍbrmática. pois o software desenvolvido pelo lornecedor ASP, proporciona agilidade.

segurança aos profissionais e especialização técnica.

Pelas características acima mencionadas. resta evidenciada a natureza

singular do objeto do contrato que demanda corrhecimentos especializados. tendo a emplesa

vasta e\periência no uso de Sistemas (Sofirvare) lrrtegrados de Cestão Pública (Ceração do

E-contas l'CMiPA). Licitaçties. Alnroxaritados. I'atrinrônio. Pub licaçào/llospedagenr de

Dados rra tbrma da LC I 3 l/2009. Lei 12.5271201| e Decreto 7. I 85/2010. e Sic. e

Ouvidoria. qualidades reunidas pela contratada que vem ao encontro das necessidades da

Secretaria de Educaçâo.

Ante o exposto. pelos motivos acima esposados, verifica-se que a situação

apresentada enquadra-se dentro da hipótese de inexigibilidade contida no Art. 25, inciso II.
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RE PU ELICA F E DE RAÍIVA DO B RAS|L

E STADO DO 9ÂRA

Preteitur.r Muni( rD,rl (le ltJttulld

c/c Art. li. inciso Ill, ambos da Lei n" 8.666i93. Assim. opina-se em princípio. pela

conrraraçào da empresa ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS E

INFORMÁTICA L'I.DA. pessoa .lLrrídica clc clireito privado. inscrita no C'NP n".

02.288.268/000 I -0.1. com sede [.auro Maia. n. I 120. Bairro Fátima. Fortaleza - CE. CEP:

60.055-2 I 0. no r alor nrensal de RS-3.000,00 (três mil reais). perÍazendo o total da proposta

of'ertada de R$-30.000,00 (trinta mil reais), para Licença de Uso de Sistemas (SoÍ'trvare)

Integrados de Cestão Pública (Geração do E-contas TCM/PA), Licitações. ALnoxaritados.

Patlirnônio. Pub licação/Hospedagenr de Dados na tbrma da LC l3l/2009. t-ei 12.527i2011

e Decreto 7. 185/20 10. e Sic. e Ouvidoria. pol ser essencial e o mais adeqLrado I plena

satislàçalo do I-undo \lLrnicipal de l:dLrcaçào tjc ltaituba. corr reconhecinrento público e alta

capacidade proÍissional.

Parecer não r inculante. meralr'rente opinativo

SaIvo melhr:r.irrízo. é conro entendcn'ros
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