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PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

  
Destaca-se, inicialmente, que o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO do 

Município de Abel Figueiredo/PA, foi instituído pela Lei Municipal nº. 097/2005, 
art. 74 da Constituição da República de 1988 e demais dispositivos legais que 
regulamentam o Controle Interno Municipal, tendo sido designada a 

Coordenadora de Controle Interno, por meio do Decreto nº 005/2021. 
Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da 

RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, a Coordenadoria de 
Controle Interno DECLARA, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente os autos 

do Processo nº 008/2021, referente ao Procedimento Licitatório Dispensa de 
Licitação nº 6/2021-001. Tendo por OBJETO:  LICENÇA DE USO DE SISTEMA 

(SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RECURSOS 
HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) COM PORTAL DO SERVIDOR E 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, no valor global de R$ 12.000,000 (Doze Mil 

Reais), originário do Procedimento Licitatório já identificado, celebrado pela 
CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo com a CONTRATADA 

SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMOÇÃO PRODUTIVA LTDA-ME no valor 

de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).  
  

1. JUSTIFICATIVA: 
 

A contratação direta tem fundamento no art. 25, inciso II, da Lei n. 8.666/93 
(contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória especialização), impondo a 

necessidade de alcançar o exato significado das expressões: inviabilidade de 
competição (25 caput); profissionais com notória especialização e singularidade 

do serviço pretendido (art. 25, II).  
Considerado de notória especialização no campo de sua especialidade 

profissional com desempenho e experiências anteriores em desenvolvimento de 

suas atividades de seus trabalhos é o essencial e indiscutível o mais adequado 
à plena satisfação do objeto do contrato, considerando-se também que o valor 

da proposta de preço apresentada está compatível com as praticadas no 
mercado em Prestação Serviços Técnicos Especializados de Licenciamento de 
uso (locação) de sistemas de informática. 

A contratação direta pode ser realizada mediante dispensa e inexigibilidade 
de licitação. A inexigibilidade é disciplinada no art. 25 da Lei de Licitações – 

8666/93, e no presente caso, se amolda no inciso II – in verbis: 

“Art. 25.  É inexigível a licitação (…): 

 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; ” 
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Neste sentido o conceito de singularidade não está vinculado à ideia de 
unicidade. Para fins de subsunção ao art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, 

entendemos não existir um serviço que possa ser prestado apenas e 
exclusivamente por uma única pessoa. A existência de um único sujeito em 

condições de ser contratado conduziria à inviabilidade de competição em relação 
a qualquer serviço e não apenas em relação àqueles considerados técnicos 
profissionais especializados, o que tornaria letra morta o dispositivo legal. 

Assim, quando presente a singularidade dos serviços técnicos a serem 
prestados, mormente em se tratando de Locação de Software para Gestão 

Pública e Apoio Administrativo, inegavelmente a Lei de Licitações estabelece a 
possibilidade de inexigibilidade de licitação. Ademais, para a configuração de 
hipótese de inexigibilidade de licitação para a contratação de ditos serviços 

singulares, imprescindível é a notória especialização da contratada. 
 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em face ao exposto, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 
8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, que o 

Processo Licitatório de INEXIGIBILIDADE se encontra:  
 
(x) Revestidos de todas as formalidades legais, nas fases interna, 

habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar 

despesas para a municipalidade; 

( ) Revestidos parcialmente das formalidades legais, nas fases interna, 
habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar 

despesas para a municipalidade, embora apresente a(s) seguinte(s) ressalva(s). 
 
(  ) Com irregularidade(s) de natureza grave, não estando aptos a gerar despesas 

para a municipalidade, conforme a(s) impropriedade(s) ou ilegalidade(s) 
enumerada(s) a seguir. 

 
Salvo melhor juízo, a Coordenadoria de Controle Interno entende que o 

Processo Licitatório, supramencionado encontra-se em ordem, podendo a 

administração pública dar sequência a realização e execução das referidas 
despesas e, por fim, DECLARA estar ciente de que as informações aqui 

prestadas estarão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, 
sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público 
Estadual, para as providências de alçada.  

 
 

Abel Figueiredo/PA, 04 de fevereiro de 2021. 
 
 

Laize Almeida de Oliveira 
Coord. Controle Interno 

Dec.:005/2021 
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