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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/CMS 

INEXIGIBILIDADE 003/2019-CMS 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 003/2019 –CMS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARES 

INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE 

PÚBLICA, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, E-SIC, OUVIDORIA E 

PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS PARA ATENDER A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM. 

 

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM – CMS 

 

PROPOSTO: ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA – CNPJ: 02.288.268/0001-04 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Ao desempenhar as atividades públicas, o Gestor deve tomar por base a determinação 

legal, mormente aos preceitos princípio lógicos, que norteiam a gerência dos bens públicos, 

pois a Administração Pública, no contexto dinâmico dado a evolução dos padrões a serem 

adotados pelos Poderes submetidos à Carta Magna, especificamente ao caput do art. 37, sendo 

a impessoalidade, a legalidade, a publicidade, a moralidade, e eficiência além de outros, todos 

voltados para um bem que se tutela, que é o bem estar dos jurisdicionados. 

Especificamente no que concerne ao Princípio da Eficiência, o Estado precisa estar 

preparado para gerir de forma precisa o patrimônio, os recursos e as políticas públicas. Dentre 

as ver tendes oriundas da aplicação deste princípio, pode-se mencionar a produtividade, 

exigência pertinente por qualquer cidadão aos órgãos públicos, mas para que a Administração 

Pública, e precisamente o município, demonstre produtividade, é preciso que haja aparato, 

suporte tanto em relação ao funcionalismo quanto à estrutura física, não bastando, portanto, a 

divisão organizacional, fundamental, pois programar esta organização. 

Esta obrigatoriedade, com certeza, busca proporcionar uma solução sem a qual não se 

conseguiria arregimentar o melhor contratante para a Administração Pública, que hoje, no rol 



 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

PODER LEGISLATIVO 

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001 - CEP. 68.030.290 - Santarém-Pará 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

de seus princípios, inclui o da eficiência, mormente em período em que se exige maior 

conhecimento técnico para o exercício do mister e segurança dos atos administrativos. 

A assessoria técnica em referência é de extrema importância para possibilitar a 

ferramenta de gerenciamento do orçamento, financeiro, sistema de gerenciamento de 

licitações, parte contábil, relatórios, controle de aquisição e administração de contratos. 

A empresa proposta possui a expertise necessária, com reconhecida competência não 

apenas nesta cidade, como na região. 

Foram juntados os atestados demonstrando a experiência na execução de serviços com 

diversos órgãos da Administração Pública, na realização dos mesmos serviços que são 

reclamados por esta Casa Legislativa. 

Imperioso destacar ainda, que a citada empresa já vem prestando os mesmos serviços 

técnicos especializados a esta Casa Legislativa desde 2013, sempre desempenhando seu 

trabalho de forma eficaz. 

As Certidões exigidas para a comprovação da habitação, fiscal e econômica, aquelas 

que são exigidos pelo art. 28 a 31 da Lei n° 8.666/93, com as modificações posteriores, se 

encontram válidas. 

 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL / ART. 25,II, DA LEI 

8.666/96 

A Constituição de 1988, determina que em regra para a contratação de obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, devem estas serem precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na lei especifica. Esta exceção, que não se 

constata como necessária a realização de certame licitatório, se manifesta em duas grandes 

hipóteses: a) aquelas em que apresentam as hipóteses de dispensa de licitação, nas hipóteses 

elencadas no art. 24 da Lei nº 8.666/93; b) nas situações em que se reconhecem como de 

inexigibilidade, com permissivo no art. 25 da Lei Geral de Licitação. 

 Licitar, como já referenciamos, implica na ideia de oferta de bens e serviços, mediante 

proposta comercial apresentada livremente pelo interessado em contratar com O Poder 
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Público. Resta, dessa forma, reconhecer a licitação como a via mais desejada para fins de 

seleção dos interessados em prestar serviços ou fornecimento de bens. Há situações em que a 

lei permite ao Presidente da Câmara Municipal, considerando alguns aspectos, como, por 

exemplo, o valor, o objeto, situações excepcionais ou ainda as pessoas que pretendem 

contratar, poderá ser dispensada a sua realização. 

  As hipóteses de inexigibilidade de licitação estão previstas no art. 25 da Lei 

8.666/93. A regra geral, até por uma questão lógica, é a de que não se pode exigir a realização 

de licitação quando houver viabilidade de se efetivar competição entre possíveis interessados 

em contratar com o Poder Público. Diz o art. 25, II, da Lei de Licitações o seguinte: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 

I – Omissis; 

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; (destacou-se) 

[...] 

 Este dispositivo prevê não só as hipóteses em que a licitação não seria possível, como 

também define expressamente hipóteses em que a licitação deve obrigatoriamente ser 

realizada, tal como a descrita na parte final do inciso II, no tocante à contratação de serviços 

de publicidade e divulgação, implicitamente, também o dispositivo deixa entrever hipóteses 

em que a licitação deve ser desenvolvida. 

 Ao contrário das hipóteses taxativas de dispensa de licitação previstas em lei, em 

especial no art. 17 e art. 24 da Lei de Licitações, os casos de inexigibilidade não estão 

esgotados na lei, o que demandará de especial atenção do aplicador da lei, ante a margem de 

subjetividade que cada caso concreto poderá propiciar ao agente público. 
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      Assim, pode-se dizer que dispensar licitação significa a prática de ato administrativo 

desobrigado, liberando o órgão público do dever constitucional e legal de realizar o 

procedimento administrativo prévio que tem por objetivo a escolha do fornecedor de bens ou 

prestador de serviços para a Administração Pública, quando esta é exigida pela norma. Trata-

se de conduta comissiva, pois o ato de dispensa é formalizado ou manifestado pelo agente em 

processo administrativo que tramita no órgão interessado na contratação. 

 A priori, já podemos afirmar que as condições do proposto e as exigências contidas no 

texto legal oferece-nos embasamento para autorizar uma contratação com inexigibilidade de 

licitação. 

 

A RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA 
 

A empresa ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

está no mercado há mais de 20 (vinte) anos, consolidada e solidificada, com experiência 

comprovada, com prestação de serviços a administração pública e a empresas particulares, 

realizando ações de desenvolvimento e licenciamento de computador, procedendo, durante a 

vigência de um orçamento financeiro, não apenas a adequações de programas existentes, mas 

criando outros que se fazem necessários  para atender demandas que surgem com as ações que 

vão sendo desenvolvidas pela administração que forneçam mais eficiência ao poder público. 

No rol das empresas públicas e privadas para quem está empresa já ofereceu seus 

serviços, encontramos: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS, 

MUNICÍPIO DE ALENQUER, MUNICÍPIO DE OBIDOS, MUNICIPIO DE BELTERRA, 

MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ, MUNICIPIO DE RURÓPOLIS, dentre outros. 

O novel desafio e quem vêm sendo atendido com critério de elevado índice de 

satisfação, é a criação e manutenção dos sítios das prefeituras (páginas na internet), com 

atualização diária, portanto, atendendo esta determinação legal, onde novamente, se constata a 

competência da empresa Proposta. 

Para todos os efeitos, são nas mais diversas áreas de atuação do Poder público, com 

criação e manutenção de softwares administrativos nas áreas tributarias, financeiras, 

patrimonial e pessoal; suporte técnico e assessoria na aquisição de novos equipamentos. 
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A eficiência nas respostas aos reclames que lhes são apresentados, a rapidez nas 

consultas e soluções, a localização bem próxima, a compatibilidade das criações com a 

realidade da região e do município, a permanente aquisição de equipamentos modernos e 

treinamento constante são requisitos que o diferenciam das demais empresas que atuam na 

região e, inclusive, não se encontra empresa com todas as ferramentas disponibilizadas pela 

empresa ao norte identificada. 

Essas e outras motivações, que o tornam o serviço ofertado como singular, entendido 

com aquele que apresentam um estilo próprio ou uma orientação pessoal. E, seguindo a 

orientação de BANDEIRA DE MELLO, a singularidade que se reporta a lei não significa que 

os outros não possam realizar o mesmo serviço. Isto e, são singulares, embora não sejam 

necessariamente únicos: 

Serviço Técnico Profissional Especializado – A especialização significa a capacitação 

para o exercício de uma atividade com habilidade que não estão disponíveis para qualquer 

profissional. A especialização identifica uma capacitação maior do que o usual e comum, 

envolvendo uma parcela definida e delimitada do conhecimento humano. A especialização e 

produzida pelo domínio de área restrita, com aprofundamento que ultrapassa o conhecimento 

normal. O especialista e aquele prestador de serviços técnico profissional que, ademais, 

dispõe de uma capacitação diferenciadora que a ele permite o atendimento de modo mais 

perfeito e satisfatório as necessidades relevantes. 

Porém essa não é a única hipótese de licitação dispensável, além daqueles existentes 

nos incisos II e III deste mencionado artigo. O caput do art. 25 foi expresso em se caracterizar 

como meramente exemplificativo (utilização da expressão “em especial”), por isso, sempre 

que, no caso concreto, for inviável a licitação por impossibilidade de competição, estar-se à 

diante de uma licitação inexigível. 

Pelos motivos acima expostos e para referendar as razões que dão ensejo a uma 

possível contratação direta, socorremo-nos do entendimento da legislação e doutrina nacional 

autorizada, reconhecendo os serviços desejados como ofertado por singularidade. 

Aludindo ao preconceito legal supracitado, ensina o professor J. Cretella Junior, in 

verbis: 
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Inexigibilidade é o mesmo que dispensa, é ordem para não exigir, é proibição 

exigir. Assim, não pode a autoridade ordenar a abertura de licitação, 

publicando editais, quando por exemplo, há inviabilidade de competição. 

 

No mesmo sentido, é o ensinamento de Hely Lopes Meireles, ao apontar as condições 

de inexigibilidade a que alude o inciso I, do art. 25 da Lei Geral de licitações, alega: Ocorre a 

inexigibilidade de licitação, quando há a impossibilidade jurídica de competição entre os 

concorrentes, que pela natureza especifica do negócio, que pelos objetivos sociais eivados 

pela administração: 

 
Inexigibilidade de Licitação é a situação em que se verifica a inviabilidade de 

competição, quer pela natureza especifica do negócio, quer pelos objetos 

sociais visados pelo Município. 

 

Finalmente, dentro da realidade conjuntural do Município de Santarém, os serviços 

ofertados e da forma como e desenvolvida pela proposta e aquele que mais se enquadra dentro 

da necessidade da Administração, vital para a perseguição dos seus objetivos do ente público. 

Neste diapasão, entendo que a empresa ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com destaque para os atributos de seu titular, e a 

experiência comprovada pelos atestados apresentados de contratações com outros Entes, 

possui a seu favor, as condições estabelecidas no inciso II, do art. 25, reconhecimento a seu 

favor a sua condição de NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO. 

 

 

DAS ESPECIFICIDADES EXIGIDAS E CONDIÇOES DEMONSTRADAS 

 

Pelos motivos expostos e para referenciar as razões que dão ensejo a uma possível 

contratação direta, socorremo-nos do entendimento de doutrina nacional autorizada, 

reconhecendo os serviços como serviços técnicos e a sua execução por uma pessoa 

ostentadora da qualidade de notória especialização, a saber:  

Serviços técnicos profissionais especializados no consenso 

doutrinário, são os pressupostos por quem, além da habilitação 

técnica e profissional exigida para os serviços profissionais em 

geral – aprofundou-se nos estudos, exercício da profissão na 

pesquisa científica, ou através de cursos de pós-graduação ou 
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de estágios de aperfeiçoamento. Bem por isso Celso Antônio 

considera-os singulares posto que marcados por características 

individualizadoras, que os distinguem dos oferecidos por outros 

profissionais do mesmo ramo. 

A contratação direta desses serviços com profissionais ou 

empresas de notória especialização, tal como a conceitua 

agora o caput do art. 25 que declara inexigir licitação quando 

houver inviabilidade de competição1.  

 Melhor esclarecendo os institutos da inexigibilidade e notória especialização, faz-se 

necessário que atentemos para os entendimentos a seguir reportados, verbis:  

Inexigibilidade de licitação é a situação em que se 

verifica a inviabilidade de competição, quer pela natureza 

específica do negócio, quer pelos objetos sociais visados pelo 

Município.  

Notória Especialização – Considera-se notória 

especialização o profissional ou empresa cujo conhecimento 

no campo de sua especialidade, decorrente do empenho 

anterior, estudos e experiências, publicações, organização, 

aparelhamento, equipe técnica, ou outros requisitos 

relacionados com sua atividade permita inferir que o seu 

trabalho é essencial e indiscutível o mais adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato2.  

Especialização consiste na titularidade objetiva de 

requisitos que distinguem o sujeito, atribuindo-lhe maior 

habilitação do que o normalmente existir no âmbito dos 

profissionais que exercem a atividade. Isso traduz na 

existência de técnica de elementos objetivos ou formais, tais 

como a conclusão de cursos, pós-graduação (...) o que  

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes, in, Licitação e Contratos Administrativos, 15ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005.  
2Praticada Licitatória, Série Executiva nº 01 Instituto Municipalista do Pará, Belém, 1997, pag. 12. 



 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

PODER LEGISLATIVO 

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001 - CEP. 68.030.290 - Santarém-Pará 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

não se dispensa é a evidência objetiva de especificação e 

qualificação do escolhido3.  

 

 Ainda, autorizada doutrina entende, para fins de reconhecimento de inexigibilidade 

licitatória, a presença de três requisitos a serem observados: a) o legal, referente ao 

enquadramento dos serviços no rol exauriente do art. 13 da Lei nº 8.666/93 (serviços 

especializados). b) o subjetivo, consistente nas qualificações pessoais do profissional (notória 

especialização) e c) o objetivo, consubstanciado na singularidade do objeto do contrato, ou 

seja, do serviço a ser contratado.  

 Destarte, não vemos óbice para a contratação do profissional ao norte declinado, ao 

contrário, entendemos que a sua atuação profissional tem perfeito enquadramento no 

ordenamento jurídico nacional, mormente, na condição de notória especialização exatamente 

como estatui o inciso II, do art. 25, da Lei no. 8.666/93 e normas que a modificaram. 

DO PREÇO  

A proposta de preço ofertada pelo Proposto: ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E 

PRODUTOS DE INFOMÁTICA LTDA, CNPJ no 02.288.268/0001-04 é de R$ 3.300,00 (três 

mil e trezentos reais) mensais pelo período de 12 (doze) meses. 

O valor da proposta se encontra dentro do preço praticado pelo mercado, pago por 

outros Municípios da região Oeste do Pará, onde exemplificamos o Município de Mojuí dos 

Campos com o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o Município de 

Rurópolis com o valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ambos com a 

mesma empresa e o Município de Oriximiná com o valor de R$ 7.204,08 (sete mil duzentos e 

quatro reais e oito centavos), contrato com outra empresa porém mesmo objeto, conforme 

cópia de contratos anexos. 

Portanto, esta Câmara Municipal teve uma economicidade pois o valor mensal do 

contrato com a citada empresa, conforme a proposta de preços apresentada foi de valor menor 

do que os outros Municípios da região oeste do Estado do Pará. 

                                                           
3JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 11ª, ed. São Paulo: 

Dialética, 2005. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tudo o anteriormente exposto, com fundamento do inciso II, do art. 25 da Lei nº 

8.666/93, propomos a contratação da renomada empresa ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 02.288.268/0001-04, cuja as certidões 

acompanham a proposta, sendo a contratante ideal para a necessidade, para o objeto, visado 

pela Câmara Municipal de Santarém, sendo, dessa forma, reconhecida a inexigibilidade por 

notória especialização, e, se, reconhecida, seja submetida autoridade superior, para a devida 

ratificação. 

Por fim, não é demais que com a seriedade, credibilidade e forma de ser executado os 

serviços da empresa acima identificada, cremos que se enquadra na real necessidade da 

administração, que terá o suporte técnico adequado em locação de software. 

Considerando o que fora descrito alhures, recomendamos a contratação da empresa 

ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA inscrita no 

CNPJ (MF) nº 02.288.268/0001-04, de conformidade com o disposto no art. 25, II da Lei nº 

8.666/93 

Santarém, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

 
Cláudia Regina Queiroz Reis 

Presidente da CPL 

 

 

Bruno Machado de Melo 

Membro da CPL 

 

 

Margarida Andréia Alves de Sousa 

Membro da CPL 
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