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No.

Procedência: Gabinete da Procuradoria Geral do Município de Eldorado do Carajás/PA (PGM)

lnteressado: Prefeitura de Eldorado do Carajás/PA - Comissão Permânente de Licitaçáo
(cPL).

Procurador Responsável: Augusto Henrique Maia Cavalcanti.

ADMTNTS.TRATTVO (LtCtTAÇÃO) - pROCESSO

LICITATORIO SOB NO. 006/202I - INEXIGIBILIDADE
DE LTCTTAÇÃo - PRoCEDTMENTO
ADMINISTRATIVO - ATOS PROCESSUAIS
REGULARIDADE - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE -
ANÁLISE E APROVAÇÃO _ PABECER TECNICO
ORIENTATIVO SOB NO O89/2O21-
GAB/PGM/PARECER.

A Procuradoria Geral Municipal incumbe, neste ato, âpresentar a
análise dos aspectos jurídicos dos questionamentos reâlizados e verificâr, neste caso,
matéria eminentemente de direito administrativo com ênfase na seâra licitatória.

1. DA LEGTTIMTDADE DA PROCURÂDORTA GERAL DO MUNTCíP|O (pGM)

O referido parecer versa sobre a matéria de competência da
Municipalidade, em face do interesse local, com respâldo no artigo 74 da Lei Orgánica
do Município de Eldorado do Carajás/PA, sendo esta revisada e atualizada no ano de
2009, conforme Decreto Legislativo O01/2009, devidamente publicada no diário Oficial
do Estado do Pará sob no 3l 572 de 24/12/2009, ao qual temos:

Art. 74 *** - A Procuradoria-Geral do Município é a instituição
que representa o Município, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, ainda, nos termos da lei, as atividades de
consultoria do Poder Executivo e, privativamente, a execução
da dívida ativa de natureza tributária. - grifo nosso.
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Assim sendo, será recebido o presente processo e se realizará a
continuidade dos demais atos que se julgarem necessários e competentes.

2. RELATÓRIO

Após a análise de documentos encaminhados à Procuradoria
Geral do Município (PGM), identificamos, tão somente, Parecer Jurídico Analítico do
Processo de lnexigibilidade de Licitação no.06/2021, que objetiva a contração de
empresa especializada na prestação de serviços em consultoria técnica e operacional
na área de licitações e contratos administrativos, no âmbito da Secretaria Municipal
de Administração, Secretarias integradas e Fundos Municipais, compreendendo o
acompanhamento, apeíeiçoamento e modernização dos serviços destinados as áreas
de compras, licitações e contratos administrativos, aperfeiçoando a instrução de
processos administrativos e a utilização dos sistemas de licitações, conforme
legislação vigente.

O Secretário de Administração encaminhou para a Comissão
Permanentê de Licitação, solicitação visando a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em consultoria técnica e operacional na área de licitações e

contratos administrativos, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração,
Secretarias integradas e Fundos Municipais, compreendendo o âcompanhamento,
aperfeiçoamento e modernização dos serviços destinados as áreas de compras,
licitaçóes e contratos administrativos, aperfeiçoando a instruçáo de processos
administrativos e a utilização dos sistemas de licitações, conforme legislação vigente
para dar suporte ao Departamento de licitaçóes ê contrâtos do MunicÍpio de Eldorado
do Carajás.

Para tanto, avaliou-se justificadamente que a empresa A. L. P.

CAVALVANTE SERVIÇOS ElRELI, inscrita no CNPJ no. 09.203.053/000,I-84, sediada na
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n.430, sala 3C, Centro Xinguara, cujo processo foi
autuado e despachado a esta âssessoria, com os seguintes documentos:

Ofício encaminhado à CPL solicitando abertura de processo de
licitação, fls. 001-002; Solicitação de Despesa fls. 003-004; Termo de Referência, fls.
005- 008; Procuração da empresa, documentos pessoais e proposta comercial, fls.
009-013; Justificativa/ motivo da escolha, fls. 0.l4; Justificativa do valor e
comprovação por meio de outros contratos análogos, fls. 0l 5-033; lndicação do
crédito orçamentário para cobrir a despesa, fls. 34 ( incluir a Portaria ou carimbo do
Coordenador do Depto. de Contabilidade); Declaraçáo de adequaçáo orçamentária
assinada pela Prefeita, fls. 35; Autorização de abertura do certame, fls.,36; Autuação,
fls. 37; Portaria no. 708/21 de nomeação da Comissão, fls. 38-39; Abertura do
processo de inexigibilidade com a justificativa e fundamentação sobre a con
da empresa escolhida, fls. 4O-42; Minuta do contrato a ser firmado
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Administração Pública, Íls. 43-46; Notificação à empresa licitante para assinatura do
contrato, Íls. 47 -49; Juntada de proposta e documentos de habilitação da empresa
escolhida, fls. 50-76; Atestados de capacidade técnicas, Íls. 77-78; Contratos de
prestação de serviços com os profissionais e suas expertises, Denison Resplandes
dos Santos, fls. 79-1.l4; Roberta Sfair Sociedade lndividual de Advocacia, profissional
Roberta dos Santos Síair, fls. 'lI5-151; Ewerton Andrade Cavalcante, fls. 152-208;
Ofício encaminhando o processo para Procuradoria, fls. 209.

3. DA RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA

Antes de adentar ao mérito, insta salientar que a melhor doutrina
procura distinguir as espécies de pareceres vinculados aos contratos administrativos,
dividindo-os em dois grupos: parecer jurídico no rito licitatório e no rito da contratação
direta. No âmbito dessas divisões, é feita a subclassificação quanto à obrigatoriedade
e quanto à vinculatividade.

O entendimento de forma diversa, tornaria o parecer jurídico um
alvará para atos administrativos, o que constitui um completo disparate. O dirigente de
um órgão possui o comando da máquina administrativa e deve estar ciente e se
responsabilizar por todas âs decisões que adota, independentemente da natureza
delas, ou seja, o administrador público não e simplesmente uma figura decorativa na
estrutura, ao contrário, devendo adotar uma postura ativa no comando das decisões e
com mais razáo, nas licitaçóes e contratações públicas, devendo atuar
cautelosamente, vez que obrigado a atender os princípios fundamentais da
administração pública, tais como: legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade,
publicidade, controle, coordenação, planejamento, isonomia, proposta mais vantajosa,
dentre outros-

4. DA ANÁLISE JURíDICA

O art. 38, inc. Vl da Lei no 8.666/93 prevê que o processo
administrativo de contratação pública deve ser instruído, entres outÍos documentos,
com pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou
inexigibilidade. O parágrafo único, desse mesmo dispositivo, estabelece, ainda, que as
minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da
Admin istra ção
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Nesse giro, os tribunais tem se manifestado no sentido de que o
parecer jurídico previsto no Art. 38 da Lei de Licitaçóes é opinativo e não vincula o
administrador, uma vez que este tem o comando da máquina pública e assume a
responsabilidade de sua gestão.
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lsto posto, a presente consulta versa quanto ao seguimento da
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria,
assessoria, capacitação e manejo dos sistemas pertinentes através de contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, bem como, quanto a análise da respetiva minuta
contratual, pelo que se olvidou distribuir a análise em dois aspectos: formal e material.

4.1 . Da análise formal do processo administrativo

No que tange aos aspectos formais, o legislador, fixa alguns
pressupostos a serem atendidos no rito procedimental para formalização dos
processos administrativos de inexigibilidade de licitação, desta feita, o art. 26 da Lei no
8.666, de I993 e seu parágraÍo único, ao delinear tais pressupostos, expressamente
estabelece que os agentes envolvidos devem praticar as seguintes condutas:

. caracterizar a inexigibilidade;

. justificar o preço com demonstração de enquadramento do
preço ofertado aos praticados no mercado, mediante juntada
de Contratos Administrativos da região;

. motivar a escolha do fornecedor ou executante;

. comunicar a autoridade superior em três dias;

. ratificar e publicar a inexigibilidade de licitação, êm cinco dias.

. TeÍmo de referência

. Minuta do Contrato

Contudo, o artigo 26, por si só, náo oferece orientaçôes suficientes
para instruir a Administração Pública na elaboraçâo do processo de contratação direta
sem licitação.

Razão que, os doutrinadores passam a analisar e definir sua
forma, observando as demais disposições da Lei 8.666/93, aplicando-se as
disposições comuns da licitação, referidas no artigo 38 da Lei no 8.666/93, bem como
as atinentes a habilitação, especificadas nos artigos 27 a31 , e ainda, os relativos a
comissão de licitação, constante do art. 51 do citado diploma legal.

Nesta feita, passa-se a análise, dos pressupostos formais.
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O processo administrativo de inexigibilidade foi devidamente
autuado e protocolado mediante ofício encaminhado pelo Secretário de
Administração, ao presidente da Comissão Permanente de Licitaçáo, devidamente
nomeado mediante regular comissão designada, contendo indicação da dotação
orçamentária, resumo do objeto, vigência prevista para contratação, forma de
pagamento, justificativa da contratação, e ainda explanação quanto a notoriedade e a n
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especializaçáo e expertise dos profissionais a serem contratados, pelo que se entende
que foram adimplidos.

Neste ínterim identificou-se a regular inscriçáo da personalidade
jurÍdica, conforme Cartáo CNPJ e atos constitutivos e documentos pessoais do
administrador.

Apesar da empresa não ter atestados de capacidade técnica
específicos ou com objetos e quântitativos semelhantes, os profissionais ora
contratados apresentam qualificaçáo técnica pertinente aos objetos contratados, em
nome dos mesmos, além de diversos certificados de participação em eventos
relacionados à área contratada, bem como, certificação de pós- graduação,
documentos que corroboram e somam à confiabilidade da equipe em prestar os
referidos serviços públicos, razão esta que, restam atendidos os preceitos do artigo 28
da lei federal 8.666/93.

No que se refere a documentação relativa a regularidade fiscal,
prevista no artigo 29 da Lei de Licitaçóes, identiíicou-se a presença das
documentaçóes exigidas.

Quanto a documentação relativa a qualificação técnica, e nos
termos do que precêitua o ârtigo 30 da Lei 8.666/93, íoram apresentados os
documentos dos profissionais responsáveis técnicos a serem contratados para o
desenvolvimento regular do procedimento.

Nesse precedente, recomendo que os contratos de fls. 79-81 e
152-154, especifiquem as atividades que cada técnico desenvolverá no cumprimento
dos itens do objeto indicado na contratação e propostas, para fins de individualização
da responsabilidade administrativas.

Nessa seara de pensamento, aproveito o ensejo para acrescentar
que os Municípios m€nores, estão desprovidos de servidores em quantitativo
significativo e capacitados para o desenvolvimento rotineiros das atividades dos
serviços de licitação, fato que justifica-se a contratação.

4.2. Da análise da minuta contratual

estabeleçam:
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I - o objeto e seus e/ementos característicos;
ll - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
lll - o preço e as condlções de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do rcajustamento de preços, os critérios de
atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento;
lV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de
entrcga, de observação e de recebimento definitivo, conforme o
caso;
V - o crédito pelo qual conerá a despes4 com a indicação da
classlficaÇâo funcional programática e da categoria econômica;
Vl - as garantias oferecldas para assegurar sua plena execução,
quando exigidas;
Vll - os direítos e as responsabilidades das parteq as penalidades
cabíveis e os yarores das multas;
Ylll - os casos de rêsclsão;
lX - o reconhecimento dos dheitos da Administração, em caso de
rescisão admrnistrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso;
Xl - a vinculaÇão ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, ao convite e à prop}sta do licitante vencedor;
Xll - d legisldção apllcável à execuçáo do contrdto ê êspecla,mênte
aos cásos omlssos;
xlll - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as ob gações por ele
assumidas, Íodas as condiÇões de habilitaçãa e qualificação
exígidas na licitação.
(.)
§ 20 Nos contÍatos celebrados pela Administração Pública com
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no
estrangeiro, deverá constar necessarlamente cláusula que declare
competente o foro da sede da Administração para diimi qualquer
questão contratual, sa/ro o disposto no § 60 do art. 32 desta Lei.
(. .)

Assim, esta Assessoria Jurídica entende que os requisitos estão
todos apostos

4.3. Da análise material

O art. 37, inc. XXl, da Carta Magna de I988, estabelece
obrigatoriedade de licitar, paÍa asseguÍâr o princípio constitucional da isonomia Í
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dispensada a todos quantos aceitem se sujeitar à legislação, para contratar com o
Poder Público, sendo imperioso, reconhecer que a intenção do constituinte originário
foi estabelecer, que a íegra geral repousa na obrigatoriedade de licitar.

Contudo, existirão situaçóes em que os interesses da
administração, e consequentemente, o interesse público ficarão mais bem
resguardados com a não- re alizaçáo do certame licitatório. Na exigibilidade há a
inviabilidade da licitação por impossibilidade do processo de competição entre os
participantes.

Dessa forma, será inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição que tornârá impossível a comparação, necessária e

indispensável ao certame licitatório, a qual repousa assegurada na combinação do
artigo 13, lll com o artigo 25, parágrafo primeiro, inciso ll, da Lei Federal 8.666/93.

Quando considerado o regime de exceção, ainda que se ofereça a

oportunidade a todos com o processo de licitação, a adoção do procedimento
naquelas hipóteses podeÍá representar um obstáculo ao âtingimento satisfatório do
interesse público, pois o estabelecimento de competição não representaria o melhor
critério para a escolha da proposta mais vantajosa ao Poder Público, em razão da
singularidade do objeto, da confiança da empresa e dos profissionais por parte do
gestor e da sua notoriedade e expoertise.

o inciso ll do mencionado art.25 prevê a inexigibilidade para os
serviços técnicos especializados, referenciados no art. I3 da LLC e dentre os serviços
técnicos para cuja realização a licitação é inexigível, estão incluídos os serviços de
assessorias ou consultoÍias técnicas (inciso lll).

Vê-se, portanto, que a própria lei especifica os casos de exceção à

regra geral, uma vez que determina a inexigibilidade de licitação para esses casos.

Vale dizer que a inexigibilidade em estudo, ingressa na esÍeÍa da
discricionariedade do Poder Público e, caso este contrate serviços técnicos sem
licitação com o particular, por Íorça da ressalva da lei, tal contrato não poderá ser
atacado sob alegação de ilegalidade.

lmportante destacar, outrossim, que discricionariedade,
diferentemente de arbitrariedade, tem ligação com submissão à ordem legal.

Significa que o Poder Público age de acordo com a conveniência e

oportunidade da situação, mas sem desrespeitar o ordenamento jurídico, obedecendo
aos princípios gerais da Administração
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Portanto, a d iscriciona riedade, ainda que permita ao âgente
público desfrutar de certa liberalidade, pressupõe obediência à lei, e tal obediência
está presente quando se constata que a própria legislação prevê as hipóteses em que
a licitação é inexigível.

Portanto, sendo legais as hipóteses de inexigibilidade de licitação,
igualmente são legais os requisitos que devem ser preenchidos para a exceção ao
regime geral-

Assim, se faz indispensável a conjugação de três fatores: o serviço
profissional especializado, a notória especialização da empresa ou do responsável
técnico e a natureza singular do objeto, sendo que o elemento confiança tem destaque
na conjugação destes fatores, pois contribuirá para a discricionariedade do gestor,
com respaldo na Resolução I I.495.

Nesta seara, quando a lei se reÍere à singularidade do objeto, está
fazendo menção à singularidade, no presente caso, aos serviços técnicos
especializados no objeto contratado, cada um dos profissionais exercendo atividades
diferentes, individuais mas integrantes entre si.

Dessa forma, tem-se que a singularidade a que a Lei de Licitações
se refere está ligada ao fâto de que o serviço não ser passívêl de comparação. Na
realidade, a consultoria ê assessoria especializadas são atividadês quê exigem
obediência às formas, ritos e procedimentos, mas que não exige padronização de
serviço. Cada profissional tem um jeito todo particular de atuar e é praticamente
impossível comparaÍ o serviço de um proÍissional com o de outro. As particularidades
da profissão e a confiança que se deposita em determinado técnico revelam a
natureza personalíssima de seu trabalho.

Com efeito, os serviços contratados sáo singulares porque são
marcados por uma orientação especíÍica de cada pessoa, que podem até mesmo ser
considerados únicos, embora não o sejam. Pode-se dizer que são serviços rnÍuitu
personae.

§ão Íodas as produÇões inte/ectuais, realizadas isolada ou
conjuntamente - por equipe -, sempre que o trabalho a ser
produzido se defina pela marca pessoa/ (ou coletiva),
expressada em características científicas, técnicas ou
arÍísticas importantes para o preenchimento da necessidade
administrativa a ser suprida (2000, p. 470)."
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No mesmo sentido Vera Lúcia Machado D'Ávila se expressa:

"Singular é o serviço que, por suas características intrínsecas,
não é confundível com outro. Não ser confundível com outro
não significa que seja o único, rnas gue contenha tal
qualidade ou complexidade que impossibilite sua
comparação (ln: Dl PIETRO, 1994, p. 65)."

Ainda nesta seara, importa elucidar que, a realização de processo
de licitação para contratação de consultoria jurÍdica, faria com que a disputa entre
estes proÍissionais ocasionasse a mercantilização da profissão o que é vedado pelo
Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 5o), que se considera como conduta
incompatível com o exercício da advocacia, nos termos do art. 34, inc. XXV, do
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil

Por outro lado, cumpre destacar que não basta que o serviço seja
singular, mas que essa singularidade seja relevante, ou seja, que se trate de um
serviço técnico especializado.

Assim, ainda que os serviços contratados e suas rotinas sejam
singulares, é necessário que sejam tão relevantes e de tamanha importância que
autorizem a exceção à regra legal das licitações para a satisfação das necessidades
do Poder Público, o que ocorre neste procedimento, uma vez que envolvem até mesmo
o manuseio, orientação e capacitação do uso dos sistemas pertinentes ao ramo de
licitaçóes e contratos.

Nesse sentido, nas liçóes de Bandeira de Mello

"[...] a singularidade é relevante e um serviço deve ser havido como
singular quando nele têm de inftrte r, como requisito de
satisfatório atendimento da necessidade administrativa, um
componente c ativo de seu auÍot envolvendo estilo, o taço, a
engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelecÍual,
artística, ou a argúcia de quem o executa, atributos, esses, que são
precisamente os que a Administração reputa convenientes e
necessários para a satisfaçâo do interesse em causa" (2000, p.

479)."

Portanto, inexigível será a licitação quando singular for o serviço a
ser contratado, quando essa singularidade seja relevante e quando o produto do
trabalho do profissional não possa ser comparado com o produto de outro, de tal
forma que se justifique a contrataçâo direta pelo Poder Público.
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Assim, se visualiza a contrataçáo em espeque, uma vez que se
trata de serviços que em função da sua matéria pontual e complexidade, exigem não
só apreciação por um profissional, mas de vários, como se vê, e que essa a
consultoria, assessoria e a capaeitação sejam alheios ao corpo de servidores da
Administração, pois demanda mais que simples formação técnica, por apresêntar
complexidade e relevância específicas, que impedêm a obtenção de solu@o
satisfatória a partir da utilização de mão de obra não especializada.

própria, e vem
Administração.

lsso significa dizer que o trabalho a ser realizado possui natureza
complementar e fortalecer aquele ordinariamente efetivado pela

De outrâ banda e preciso lembrar que a relaçáo entre consultoria e
cliente, seja pessoa pública ou privada, é profundamente marcada pelo elemento
conÍiabilidade, principalmente quanto estêjam envolvidos assuntos dc legalidade,
probidade e suporte as atividades do departamento de licitações quanto a
procedimentos administrativos, com enfoque na atualização doutrinária e
jurisprudencial, visando evitar ou ao menos reduzir eventuais e futuros
questionamentos junto aos órgãos de controle, através de acompanhamento de
processos, emissão de pareceres, trêinamento e aperfeiçoamento de pessoal, como é
o caso da prestação de serviços de objeto da análise.

Assim, a presença do elemento conÍiança justifica o fato de o
Poder Público poder escolher, dentre os muitos profissionais devídamente
gabaritados e competentes, aqueles que mais despertem sua confiança, isto é, aquele
que tenha, aos olhos do Poder Público, maior compatibilidade com seus desideratos
(FIGUEIREDO, 1994, p.32). Ou seja, os atributos proÍissionais do contratado devem
despertar no contratante a convicção de que o serviço deste será irrefutavelmente
superior ao dos demais, em atendimento às necessidades da Administração e às
exigências da situação concreta.

lsto posto, entende-se que o fator singularidade do objeto, bem
como o seÍviço técnico especializado, conjugâdos com o elemento confiabilidade
foram superados, ao que passemos â análise do terceiro fator: a notória
especialização da empresa ou do rêsponsável técnico.

Neste diapasão, importa esclarecer que o exame de oportunidade
e convêniência da contratação cabe ao administrador, que se deve orientar na defesa
do interesse público.

E sabido que a lei exige que a especialização deve ser notória, ou
seja, deve haver reconhecimento público da capacidade do profissional, sendo
própria Lei de Licitações, no § I ", do artigo 25, estabelece elementos objetivo

Eldorado
do Carqjás lsoros 4r.2or "furo que todos yejam e sdiàgm... o mão do SENIíOP

+:

't-



ESTADO DO PARÂ
GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJÁS

cNPJ - 84.139.633/ OOOL-75

meio dos quais se pode aferir a notoriedade da especialização profissional. Aduz o
dispositivo em questão:

"Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa
culo conceito no campo de sua especialidade, decoffente de
desempenho anteÍior, êstudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros
reguisltos relacionados corn suas atividades, permita inferi que o
seu trabalho é essencla/ e indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfaÇão do objeto do contato".

Ainda, cabe salientar que não é bastante, para comprovar a notória
especialização, a demonstração de que o profissional ou empresa que se deseja
contratar atende a um dos requisitos arrolados pelo mêncionado § I' do art. 25 da Lei
federal das Licitações e Contratos da Administração Pública.

Assim, não é o suficiente, por exemplo, a comprovação exclusiva
do bom desempenho anterior ou da existência de aparelhamento especial, por
demonstrada a notória especialização do profissional ou empresa que se quel
contratar. A notoriedade, deve ser resultantê do atendimento de um conjunto mais ou
menos largo desses requisitos, os quais estão devidamentê comprovados nas fls.79-
208, relativamente aos prof issionais contratados.

Nesse passo, a Lei 14.039/2020, tÍaz uma breve definição do que
seja notória especialização, senão vejamos:

"Art. 3o-A. 0s servíços profisslonais de advogado são, por sua
natureza, técnicos e srngu/areg quando comprovada sua notória
especialização, nos termos da lei.

Parágrafo único. Considera-se notória especialização o ptofissional
ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe
técnica ou de outros requlsitos relacionados coÍn suas atividades,
permita inferir que o seu tabalho é essenc,al e indiscutivelmente o
mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.' grifei

De modo que, diante dos documentos acostados, considerando
que foram apresentados atestados de capacidade técnica na área semelhante a que
estamos contratando, profissionais com titularização de Especialista na área afim, por
isso, entende-se que foi demonstrada a comprovaçâo de experiência, desempenho
anterior, formando um conjunto satisfatório a atestar a notória especialização do
responsável tecnico a ser contratado

ldorádo
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Finalmente, visando reforçar o parecer apresentado cabe assentar
(em analogia) que o próprio STF vem seguindo o entendimento pela legitimidade da
contratação se serviços de consultoria jurídica especializada, a exemplo do lnquérito
3.077/AL, onde o tribunal tratou com proficiência a questão, assentando que o que a
norma extraída do texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento
subjetivo confiança e que em havendo no caso concreto requisitos suficientes para o
enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, inexiste ilegalidade,
configurando-se fato atípico.

Em sede de finalização, no que se refere ao valor da propostâ e ao
valor contratado, com fundamento em diversos outros contratos colacionados no
procedimento, oriundos de outras cidades circunvizinhas, atestam que o valor
contratado se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade praticados pelo
mercado. fls. I 6-33.

Como restou demonstrado, para que possâ a Administração
Pública valer-se da inexigibilidade de licitação com objetivo de contratar profissional
de notória especialização, deve ater-se aos requisitos exigidos na própria Lei de
Licitaçôes, sob pena de, inclusive, incidir o Administrador na sanção do artigo 89 da
Lei de Licitações, sem prejuízo das demais cominaçóes legais aplicáveis, caso assim
não o faça.

5. DACONCLUSÃO
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Após a referida apresentação da situação financeira desta
Municipalidade, é importante entrar no mérito do pedido Processo Administrativo que
deu causa à elaboração do respectivo parecer.

Apesar de existir parca comprovação documental é imperioso
informar que o presente assunto deve ser analisado tecnicemente por setor
competente, não cabendo à esta Procuradoria avaliação econômica, contábil,
financeira e alteraçóes de mercado, inclusive, recomenda-se que nos casos desta
natureza é importante se utilizar parâmetros e conhecimentos multidisciplinares que
devem levar em consideração outras Íormas de conhecimento, não primando somente
a viés econômica, como, também, deve-se avaliar questões técnicas, processuais,
contratuais e impactos diretos e indiretos de mercado e que devem ser confirmados
pelos setores competentes.

É importante destacar que estâ procuradoria deve primar pela
licitude dos atos, bem como avaliar a utilizaçáo de ferramentas adequadas e, por fim,3r
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análise técnica jurídica com o fito de garantir a licitude do ato junto à Municipalidade,
preservando o erário público e a res pública.

A Procuradoria Geral do Município aveíiguou a justa adequação
normativa e organização processual que gârantêm a regularidade, probidade e o
devido processo legal, apontando documentações apresentadas e verificando a
liquidez na possibilidade de execução do teÍmo.

Por fim, torna-se claro que o presente parecer tem o fito
orientativo e jurídico, não se limitando a tecer entendimentos e diretrizes técnicas fora
desta seara, ao qual deverá ser avaliada por setores técnicos competentes e, diante de
todo o exposto, é importante destacar que não faz parle das atribuiçôes desta
Procuradoria Geral Municipal a análise acerca da conveniência e oportunidade da
realização de qualquer ato de gestão do Poder Executivo Municipal de Eldorado do
Carajás/PA, quer seja em seu aspecto econômico, quer se.ja em seu aspecto
administrativo, denominados de "mérito administrativo".

Este paÍecer tem câráter opinativo no sentido da validade
documental, aos quais deverá que o referido pedido impacta dirêtamente nos
processos licitatórios e poderá causar embaraço na continuidade dos atos e deverá a
Secretaria responsável, caso tenha interesse, realizar a abertura de procedimento
administrativo para apuração de qualquer ato que prejudique à esta Municipalidade e,

tendo em vista que os Municípios menores estão desprovidos de servidores em
quantitativo significativo e capacitados para o desenvolvimento das atividades na
área de licitaçóes, contratos e sistemas de contÍatações públicas, se faz necessária a
contratação da empresa escolhida para esta finalidade.

Assim, diante de tudo o que foi exposto em linhas volvidas, não
vislumbro óbice na contratâção da empresa, nem dos profissionais por ela
contratâdos para executar as atividades descritas no objeto do certame, tendo em
vista o cumprimento dos requisitos de singularidade, serviço técnico especializado,
notoriedade demonstrada pêlo conjunto probatório, confiabilidade do gestor na forma
da Resolução do TCM-PA 11.495, valor a ser pago compatível com o praticado no
mercado para serviço equiparado etc.

E o que há para relatar.

Feitas estas considerações acerca da competência, iniciativa e
espécie normativa, a Procuradoria Geral do Município OPINA, s.m.j., de forma
CONSULTIVA, de maneira FAVORÁVEL acerca da regular tramitação do procedimento
em questão. Ressalta-se é de suma importância que os objetos que servem de
parâmetros para pautar o referido processo devem possuir natureza e execuçáo
similares e equivalentes, não possuindo qualquer admissibilidade de exceçôes q
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venham a gerar entendimentos dúbios ou favorecimentos ilícitos, bem como deve-se
tornar cristalino que toda ferramenta que venha a otimizar e desenvolver os processos
administrativos públicos devem garantir domínio, segurança e sigilo nos dados com o
fito de preservar e salvaguardar o domínio pertencente à Municipalidade e, NOTIFICA,
desdc já, que aqgele que lograr êxito na oresente contratação deverá ter ciência de
sua total de sua responsabilidade quanto à transição de informaqões e a trroteção nos
dados oúblicos e sistemas e seus respectivos imoactos. arcando com todos os
orejuízos oue derem causa e, por fim, RECOMENDA que os documentos apÍesentados
deverão ser arquivadas as cópias dos atos que comprovem a autorização.

Eldorado do Caraj ás de novembro de 2021 .
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