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REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-IN/CPL/FUNPREVSSBV 

 

 

PARECER JURÍDICO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE 

SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE ARQUIVO 

DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS 

FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS 

ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA. 

 

 

A regra geral para pautar as relações contratuais, entre a Administração Pública e os 

particulares é a da realização da Licitação, conforme está previsto na Constituição Federal, em 

seu art. 37, inciso XXI, de cujo procedimento será escolhido o negócio mais vantajoso, desde 

que se dê oportunidade a todos os interessados em oferecer seus bens e serviços a União, 

Estados e Municípios. 

 

Uma vez instaurado o presente processo pelo Presidente do Fundo de Previdência Social 

do Município de São Sebastião da Boa Vista - FUNPREVSSBV, onde transcorre a Inexigibilidade 

de procedimento Licitatório, destinado à contratação de pessoa jurídica para executar os serviços 

especializados de implantação, licença de uso de sistema da folha de pagamento, geração de 

arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeiras e declarações de 

rendimento anuais e portal transparência, visando em atendimento as necessidades do Fundo 

de Previdência do Município de São Sebastião da Boa Vista – FUNPREVSSBV, observa-se que 

resultará em uma contratação direta com propósito específico de execução dos serviços de: 

LAYOUT FOLHA, LAYOUT ON-LINE, LAYOUT TRANSPARÊNCIA E GARANTIAS E 

SEGURANÇA, conforme consta na proposta em anexo, enviada pela empresa. 

 

Com efeito, de forma a atender o FUNPREVSSBV, veio a esta Assessoria Jurídica 

para análise e emissão de parecer o acervo documental acompanhado da respectiva 
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Justificativa de que trata o presente processo de Inexigibilidade de licitação. 

 

No caso em analise, verifica-se que a relação jurídica contratual ora pretendida 

encontra arrimo no Art. 25, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, de onde dessume-se a previsão 

de inexigibilidade de Licitação, vez que em tese, há a incidência de singularidade na natureza 

técnica do serviço que será desempenhado pela empresa/profissionais que se pretende 

contratar com notória especialização, caracterizando a uma das situações de exceção à 

regra quanto a obrigatoriedade da realização do processo de Licitação. 

 

Nesse aspecto é importante frisar que é dever do Gestor Público demonstrar e 

comprovar a incidência específica das hipóteses legais da Inexigibilidade alegada, onde 

deixará clara a motivação da ausência do processo de licitação, mencionando o fundamento 

legal da justificativa, que, neste caso, está contido no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, in 

verbis: 

“Art. 25: 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; 

 

 

Dessa forma, considerando que a pessoa jurídica, apresentou as características de 

qualificação exigidas, tais como singularidade, tanto do objeto quanto do sujeito, pela relação 

de confiança, além de notória especialização, temos que se demonstra inviável a realização 

do processo licitatório, tornando-o INEXIGÍVEL nos termos da LEI. 

 

Ademais, o valor da pretendida contratação se encontra compatível com o praticado no 

mercado, de forma que seus préstimos são essenciais e adequados à plena satisfação dos 

serviços a serem desempenhados no interesse público do FUNPREVSSBV. 

 

ANTE O EXPOSTO, a contratação ora sob análise da empresa especializada por 
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inexigibilidade de licitação é perfeitamente possível para atender aos específicos serviços, nos 

termos do Art.25, inciso II, §1º combinado com o Art.13, III, da Lei 8.666/93, razão pela qual à 

vista do texto legal acima transcrito, e considerando a proposta apresentada, esta assessoria, 

OPINA PELO DEFERIMENTO da realização do contrato de prestação dos serviços acima 

explicitados com o FUNPREVSSBV, de modo                            inexigível nos termos da legislação específica. 

 

Por derradeiro, saliente-se que a referida análise se limita aos aspectos jurídicos, 

abstendo-se dos demais aspectos que extrapolem a alçada deste órgão meramente 

consultivo e, aqueles que exijam o exercício da competência e discricionariedade 

administrativa a cargo dos setores responsáveis por emitir suas considerações acerca do 

assunto objeto de análise. 

 

É o parecer, S.M.J, O QUAL SEGUE À APRECIAÇÃO SUPERIOR. 

 

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA – PA, 06 DE JANEIRO DE      2023 

 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO CAMPOS 

ASSESSOR JURÍDICO - FUNPREVSSBV 

OAB/PA Nº 22.234 
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