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PARECER - CONTROLE INTERNO 

 

  

Parecer Nº 6/2017.  

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL.  

Processo: INEXIGILIDADE Nº 6/2017-00000 CPL/PMM.  

Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA.   

 

                                                                OBJETO 

 

Contratação de Empresa para locação de sistema gerenciador de receitas próprias 

do Município, implantação de procedimentos, sistema desktop, sistemas on-line, 

assessoria e suporte técnico através de consultores e profissionais em informática, 

dentre outros colaboradores, visando a modernização dos serviços de controle da 

arrecadação de receita tributária, bem como oferecer aos munícipes facilidades e 

serviços on-line, propiciando um potencial aumento de receita e inibição à sonegação 

fiscal, no atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia.  

Na qualidade de responsável pelo setor de Controladoria Interna do Município de 

Medicilândia, apresento o Relatório e Parecer sobre o assunto nos moldes abaixo 

descritos:  

 

RELATÓRIO: 

 

Trata-se de demanda administrativa visando à contratação de Empresa para locação 

de sistema gerenciador de receitas próprias do Município, implantação de 

procedimentos, sistema desktop, sistemas on-line, assessoria e suporte técnico 

através de consultores e profissionais em informática, dentre outros colaboradores, 

visando a modernização dos serviços de controle da arrecadação de receita 

tributária, bem como oferecer aos munícipes facilidades e serviços on-line, 

propiciando um potencial aumento de receita e inibição à sonegação fiscal, no 

atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia.  

O processo licitatório ocorreu na modalidade de “INEXIGIBILIDADE”, que tem supedâneo no 

art. 14, da Lei Federal Nº 11.947/09, e com publicação no quadro de avisos e publicações desta 

prefeitura municipal em 01 de março de 2017, bem como no site oficial do TCM/PA. As despesas 

para execução contratual correrão a conta das seguintes dotações orçamentária: Exercício 2017 
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– Atividade 0410.041230037.2.017 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças, 

na Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Valor mensal R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), perfazendo o total global de R$ 

17.000,00 (dezessete mil reais), em favor da empresa GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO - 

ME – CNPJ: 04.568.900/0001-90. 

 

O certame foi ratificado em 28 de fevereiro de 2017.  

 

É o sucinto relatório, pelo que passamos à análise que nos cabe:  

 

PARECER 

 

Inicialmente, temos a dizer que a natureza jurídica da inexigibilidade licitatória se 

encontra sob os ditames da Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações promovidas pela 

Lei Federal nº 8.883/94, EC nº 19 e 9.648, de 27/05/98, que regulamenta o artigo 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal.  

A Lei de licitações preleciona normas gerais para licitações e contratos administrativos, 

obrigando as pessoas físicas ou jurídicas que tenham a intenção de contratar com Poder 

Público à submissão a um procedimento diversificado dos ditames oriundos das avenças 

privadas.  

De tal sorte, a contratação direta pela administração, sem a realização de procedimento 

licitatório, pode ocorrer em razão das peculiaridades dos materiais e dos serviços 

elencados como hipóteses (art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93), ou mesmo impossível de 

ser realizada (inexigibilidade de licitação, Arts. 13 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93), em 

razão da inadequação ao procedimento licitatório de competição pública dos objetos 

demandados para efeito de contratação.  

Nesse sentido, forçoso reconhecer que o presente feito possui amparo legal no art. 25, 

inciso, da Lei já mencionada, conforme segue:  

“. 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. 

.................................................................................................”.  
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É válido destacar que a Empresa GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO - ME – CNPJ: 

04.568.900/0001-90 (GOVTI CONEXÃO – nome de fantasia), presta serviços específicos na 

sua área de atuação com reconhecida especialização no seu quadro profissional e com satisfatório 

desempenho de atividades correspondentes, documentação acostada no processo comprova esta 

qualificação, o município de Medicilândia tem carência de profissionais especializados nesta área 

e a referida empresa tem prestado serviços de maneira continuada, sem registro de interrupção ou 

comprometimento no desempenho dos trabalhos, reforçando a natureza singular da 

contratação em questão, uma vez que os profissionais envolvidos demonstram domínio 

da técnica e de conhecimento com bom índice de qualidade.  

Isto posto, no âmbito de sua atuação, esta Controladoria não vislumbra óbice à 

contratação em tela, nos moldes da legislação descrita ao norte, tendo em vista a 

existência de dotação orçamentária e a justificativa constante do termo de inexigibilidade 

da contratação emitido pela CPL, ressaltando, também, que restaram atendidas todas as 

formalidades legais com documentos idôneos da Empresa GOVTI CONEXÃO E 

SOLUÇÃO - ME – CNPJ: 04.568.900/0001-90,  para ulterior elaboração do instrumento 

contratual.  

 

 

É o parecer  

 

                                                        

Medicilândia, 01 de março de 2017.  

  

             

  

 

 

   

Bartolomeu Lucena 

Controlador Interno Municipal  
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