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PARECER JURÍDICO 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, requereu PARECER 
JURÍDICO á cerca da legalidade do processo de inexigibilidade de nº 
6/2017-0023, cujo objeto é contratação de empresa para Prestação 
de Serviços de Locação e Customização em Sistemas de Soluções 
Integradas. Incluindo migração de dados, implantação, 
manutenções corretivas e treinamento dos servidores para a 
Gestão Pública dos Tributos Municipais do Município de Placas – 
Pará. 

Verificamos que o referido serviço é essencial para a continuação da 
cobrança de tributos para o Município, como taxas, alvarás, impostos e 
etc., onde mais trará benefícios do que despesas á administração. 

Pelo que verificamos também, os técnicos que trabalham diretamente 
no setor de tributos aprovaram o sistema, bem como seu modo de uso, 
que parece simples e eficiente nas suas cobranças. 

Pela lei de licitação, verificamos que é possível sim sua cobrança, bem 
como a sua justificativa, já que a inexigibilidade para assessorar setores 
de licitação também são lembrados, conforme Art. 25, II combinado 
com o Art. 13, V da lei de licitação, senão vejamos: 

Art, 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
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; 
“Art.  13.    Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a (...) V- assessorias ou 
consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias;” 
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Dessa forma, é possível a contratação da empresa para realizar a 
assessoria tributária através da alocação do software tributário, de 
forma direta. 

Por outro lado, para assinatura do referido contrato de inexigibilidade, é 
necessário que a empresa apresente todos os documentos necessários 
constados na lei de licitação em seu art. 27, bem como as certidões que 
demonstrem que a empresa já realizou o referido objeto em outros dois 
Municípios. 

CONCLUSÃO 

Por fim, essa Assessoria Jurídica entende que o Município de Placas, 
poderá assinar o referido contrato com a referida empresa, por conta da 
autorização legal existente na lei de licitação, tomando apenas as 
cautelas necessárias no que se concerne a apresentação de 
documentação de habilitação. 

É o Parecer. 
Salvo Melhor Juízo. 

Placas-PA, em 04 de setembro de 2017. 

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA nº 15.670 

Advogado 
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