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PARECER JURÍDICO 

 

 

Parecer n.° 03/2021- Assessoria Júridica da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – Pa 

Interessado: Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Senhor: João de Deus de Aquino 

 

EMENTA: PARECER JURÍDICO SOBRE PROCESSO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. 

 

I- RELATORIO 

 

Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico, requisitada pela Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, sobre a possibilidade da contratação de 

prestação de serviço de SOFTWARE, para atendimento das necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação, mediante Procedimento Administrativo de 

Inexigibilidade de Licitação. 

 

Ressalta-se que esta Assessoria Jurídica emite parecer estritamente 

jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos 

praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza 

eminentemente técnico-administrativa. 

 

 Não obstante, este parecer é de caráter meramente opinativo, não 

vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal (TCU, Acórdão nᵒ 

2935/2011), Plenário, Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, DOU de 

17/05/2011). 
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II- FUNDAMENTAÇÃO 

 

O processo de licitação representa uma concorrência entre interessados 

em estabelecer uma relação contratual com a Administração Pública, visando 

auferir a proposta que lhe for mais vantajosa.  

 

Para que a concorrência dentro do procedimento licitatório seja possível, 

deve-se existir mais de uma pessoa, física ou jurídica, capaz de competir a fim 

de atingir o melhor interesse do gestor público. Logo, é pressuposto da licitação 

que exista uma pluralidade de objetos e de concorrentes.  

 

Entretanto, caso a Administração Pública deseje contratar um serviço 

que somente possa ser realizado por determinada empresa, sendo este de 

natureza singular, será inviável instaurar disputa em busca da melhor oferta, e 

consequentemente demandará a realização do contrato diretamente com esta 

empresa. 

 

O artigo 25 da Lei 8.666/1993 dispõe das hipóteses da inexigibilidade de 

licitação, em decorrência da inviabilidade de competição, impondo a 

administrador público a contratação direta, ainda que não se configurem 

situações expressamente constantes do elenco do artigo 25. 

  

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 

 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência 
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a 
obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
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Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 

 
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; 

 
III - para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

 
§ 1o  Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

 

A impossibilidade da disputa decorre da natureza específica do negócio 

ou dos objetivos visados pela Administração, não havendo possibilidade de se 

buscar a melhor proposta, quando o bem desejado é de propriedade única com 

reconhecida capacidade de cumprir as necessidades do contrato, ou de 

natureza singular que o torne inassimilável a qualquer outro, sendo esta 

singularidade em sentido absoluto em razão de sua peculiaridade ou em razão 

da natureza íntima do mesmo.  

 

Há de se ressaltar a necessidade de não se confundir a exclusividade de 

produtor-vendedor com a exclusividade comercial. A primeira sempre gera a 

inexigibilidade, já a segunda depende de se aferir a exclusividade do vendedor 

na praça de comércio em que se esteja realizando a licitação.  
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Por se tratar de rol exemplificativo, as hipóteses de inexigibilidade de 

licitação previstas no artigo 25 da lei 8666/1993, atribuem à administração 

pública a análise do caso concreto, a fim de se verificar a inviabilidade da 

competição para a realização da contratação direta. 

 

O rol de possibilidades inseridas no artigo é exemplificativo, pois o 

legislador verificou que existiriam inúmeros casos em que a lei não abrangeria, 

contudo, estaria configurada a inviabilidade de disputa, possibilitando ao 

administrador a margem de análise. 

 

Logo, podemos inferir que é inexigível a licitação, se estes forem de 

natureza singular, ou seja, portados de uma complexidade que, para sua 

execução, exija um profissional de especial qualificação e a empresa que se for 

contratar seja de notória especialidade. 

 

O pressuposto legal da notória especialização não é taxativo e sim 

exemplificativo, pois se trata de ato discricionário o qual está vinculado ao 

administrador.  Por seu turno, notória especialização indica o profissional que, 

sem ser o único, destaca-se entre os demais da mesma área de atuação.  

 

Desta forma, alguns serviços são comuns de serem contratados 

diretamente pelo Poder Público, por se tratar de uma prática do conhecimento 

que se tem acerca do objeto, assim como pela característica intangível do 

serviço. 

 

Não obstante, é oportuno registrar que a contratação via modalidade de 

inexigibilidade de licitatação, deve observar ao disposto no art. 26, §único da 

Lei nº 8.666/93, o qual aponta além da documentação necessária para instruir 

o processo de dispensa, inexigibilidade e retardamento, requerendo a 

justificativa devida, nos seguintes termos. 
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 

justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro 

de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e 

publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, 

como condição para a eficácia dos atos.          

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou 

de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 

couber, com os seguintes elementos: 

I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou 

de grave e iminente risco à segurança pública que 

justifique a dispensa, quando for o caso;             

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos 

quais os bens serão alocados. 

 

Desta forma, seguindo as observações indicados no presente parecer, 

bem como analisando o objeto contratado, opina-se pela contratação direta do 

SOFTWARE mediante procedimento de inexigibilidade de licitação. 

 

III- CONCLUSÃO  

 

Diante de todo o exposto, conclui-se que é possível a contratação 

direta sem licitação da contratação de SOFTWARE, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação.  

 

Este é o parecer. 
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Dom Eliseu- Pa, 09 de fevereiro de  2021 

 

 

Marco Aurélio Oliveira e Oliveira 

ASSESSOR JURÍDICO 
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