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A   COMISSAO   PERMANENTE   DE   LICITACAO.
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E4EN.A:   DIREITO      ADMINISTRATIVO.
INEXIGIBILIDADE                  DE                  LICITAGAO.
INTELIGENCIA     DO     ART.       25,       I      DA     LEI

8. 666/ 93.           CONTRATAGAO          DE          EMPRESA

ESPECIALI ZADA          EM          FORNECIMENTO          DE

LICENGA   DE    USO    DE    SOFTWARE    DE    BANCO    DE

PREGO.     REGISTRADO    SOB    0    N°     6/2022-006
POS S I B I LI DADE .

Trata-se    de    pedido    encaminhado    a    esta    Assessoria

Juridica   para    fins   de  manifestaGao   quanto   a   viabilidade   da
contrata€ao   da   empresa,   NP  CAPACITACAO  E   SOLUC6ES   TECNOL6GICAS

LTDA.,     para     fornecimento    cle    LICENGA    DE    USO    DE    SOFTWARE    DE

BANCO,  visando  atender  as  necessidades  da  Prefeitura  Municipal,

atrav6s      de      contrataGao     direta     por      inexigibilidade      de
licitaGao,  fundamentada  no  art.   25,   inciso   I  da  Lei   Federal   n

8 . 666/93 .

0   pedido    foi   encaminhado   atraves   da   Presidente   da
CPL   da   Prefeitura Municipal   Ipixuna  do   Pars.

Os      autos      vieram      instruidos      com      os      seguintes
documentos :
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a)        Oficio   em   que    solicita   a   contratagao   de   empresa
especializada  em   fornecimento  de   licenGa  de   uso  de
software   de   Banco  de   PreGo.

b)        Termo  de   Referencia.

C)        Proposta   financeira  da  referida  empresa,.

d)       Despacho      informando      a      existencia      de      dotac:ao
orGamentaria  para  contrataGao;

e)        DeclaraGao   de   AdequaGao   Orcamentaria   e   Fianenceira
do  Ordenador;

f}          Termo  de  AutuaGao  do   Processo  Licitat6rio  pela  CPL.

g}        Documentos      relativos      a      habilita€ao      juridica,
regularidade      fiscal,     trabalhista,      qualificaGao
tecnica  e  qualificaGao  econ6mica  e   financeira;

h)        Minuta  do  contrato.

Posteriormente,    os   autos   vieram   a   esta   Assessoria
Juridica    Municipal    por     forma    do    art.     38,     inciso    VI,     e
Paragrafo  Onico,   da   lei   8666/93.

i  o  breve  relat6riQ.
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0  presente  parecer  esta  adstrito  aos  aspectos  legais
envolvidos  no procedimento  trazido  a  exame,   bern  como  se  6  caso
de  inexigibilidade  de  licitaGao,   mas  esta  assessoria  juridica
nao   adentrara   em   aspectos   t6cnicos   e   econ6micos,   bern  como   ao
juizo      de      conveniencia      e      oportunidade      na      contrataGao
pretendida .

Pretende-se,    no    caso   em   apreGo,    contratar    empresa
especializada  em  fornecimento  de   licenGa  de  uso  de   software  de
banco  de  preGo,   visando   atender   as   necessidades   da   Prefeitura
Municipal

Assim,     mediante    a    impossibilidade    de     submeter    a
competi€ao  que   afasta   o  clever  geral   de   licitar,   insculpido  no
art.    37,    XXI    da    Carta    Politica    de    1988.    Justificando-se    a
contrataGao   frente   a   necessidade   do   uso   de   software,   voltado
para     o     direito     administrativo,      dada     a     necessidade     de
acompanhamento  especializado  das  atividades  administrativas.

Essa   impossibilidade   sempre   decorre  do   objeto,   seja
porque  6nico,   como  nos casos  de  produto  exclusivo,   seja  porque,
mesmo  nao  sendo  exclusivo,   se  mostra  inconciliavel  com  a  ideia
de  comparaGao  objetiva  de  propostas.

A   especie   normativa   que,    atualmente,    disciplina   a
LicitaGao   6   a   Lei   Federal   n°  8.666   de   21   de    junho   de    1993.
Esta    veio    regulamentar    o    artigo    37,     XXI    da    Constituigao
Federal    de    1988,    haja    vista    a    referida    norma    nao    ser    de
eficacia  plena,   mas   sin  de   eficacia   limitada   que,   em   outros
dizeres,     significa    a    necessidade    de     lei    posterior    vir
regulamentar    seu    contetido    para    que    gere    efeitos    no   mundo
juridico.

No   que   paira   a   discussao,    cumpre   salientar   o   que
trata  o  artigo  37,   XXI   da  CF/88,   in  verbis:
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``Art.    37.    A   administraGao    ptiblica    direta    e

indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  Uniao,   dos
Estados,   do  Distrito  Federal  e  dos  Municipios
obedecera     aos     principios     de      legalidade,
impessoalidade,     moralidade,      publicidade     e
eficiencia  e,   tamb6m,   ao  seguinte:

XXI   -  ressalvados  os   casos  especificados
na   legislaGao,   as   obras,    serviGos,   compras   e
alienaG6es        serao        contratados        mediante
processo   de    licitac:ao   pbblica    que    assegure
igualdade        de        condiG6es       a        todos        os
concorrentes,    com   clausulas    que   estabeleGam
obrigaG6es de  pagamento,  mantidas  as  condiG6es
efetivas   da   proposta,    nos   termos   da   lei,    o
qual     somente     permitira     as     exigencias     de
qualificaGao            tecnica            e            econ6mica
indispensaveis   a   garantia   do   cumprimento  das
obrigaG6es . "

Percebe-se,   portanto,   que  o  clever  de  licitar  possui
vies    constitucional.    Esta    obrigaGao    significa    nao    apenas
aceitar    o    carater    compuls6rio    da    licitaGao    em   geral,    mas
tamb6m   respeitar   a   modalidade   ja   definida   para   a   esp6cie   de
contrata€ao  a  ser buscada.

Acontece   que   a   pr6pria   Constitui?ao   da   Repdblica,
como   sobredito,   delega   as  legislaG6es   infraconstitucionais   o
possivel   modo   de   operar,    dentre   eles   as   hip6teses  em   que   as
contrata?6es  da  AdministraGao  Pdblica  nao  serao  precedidas  de
processos     licitat6rios,     o    que    nao    dispensa    iim    processo
administrativo,   ressalta-se.

Essas    exceG6es    normativas    denominam-se    dispensa    e
inexigibilidade  de  licita€ao,   limitadas  aos  casos  definidos  nos
arts.   24   e   25  da   Lei   Federal   n°   8.666/93,   respectivamente.
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Dentro  do  cenario  fatico  6  relevante  enfatizar  que  a
inexigibilidade  de  licitac!ao  6   utilizada   em  casos   que   houver
inviabilidade   de   competiGao,    tratando-se   de   ato   vinculado   em
que   a   administraGao
ocasiao  que  a  lei  de
rol  exemplificativo,
estabelecer  o  termo:
de  tres  hip6teses.

®

nao   tern   outra   escolha,    senao   contratar,
licitaG6es  estabeleceu  hip6teses  legais  em
como  podemos  observar  na   letra  da  lei,   ao
``em  especial",   com  posterior  apresentaGao

Passando      ao      estudo     da      fundamenta€ao      legal      da
inexigibilidade
licitaG6es,   nos

que:

de   licitac:ao,   prevista  no  artigo   25   da   lei   de
deparamos   com  a   seguinte  determina€ao:

``Art.     25.    £    inexigivel    a    licitac:ao    quando

houver      inviabilidade      de      competiGao ,       em
especial :

I   -  para  aquisiGao  de  materials,   equipamentos,
ou   generos   que   s6   possam   ser   fornecidos   por
produtor,    empresa   ou   representante   comercial
exclusivo,     vedada    a    preferencia    de    marca,
devendo    a    comprova€ao    de    exclusividade    ser
feita  atrav6s  de  atestado  fornecido  pelo  6rgao
de   registro   do   com6rcio   do   local   em   que   se
realizaria  a  licitaGao  ou  a  obra  ou  o  serviGo,
pelo     Sindicato,      FederaGao     ou     Confederac:ao
Patronal ,        ou,        ainda,        pelas        entidades
equivalentes;    ..."

Sobre  o  tema  Jorge  Ulisses   Jacoby  Fernandes   leciona

``     ...    A    inexigibilidade    6    salientada    pela
doutrina   patria   para   assegurar   que   se   trata
de       elenco       exemplificativo,        firmando       a
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assertiva  de  que  os  casos   registrados  nao  sao
dnicos.        Ha,        por6m,        outra       consequencia
decorrente  do  uso  de  tal  expressao,   nem  sempre
alcanGada   pelos   estudiosos   do   tema:   ao   impor
taxativamente   a    inviabilidade,    associando-a
ao   termo   inexigibilidade,    a   lei   estabeleceu
caracteristica    essencial    e    inafastavel    do
instituto    da    inexigibilidade.    Assim,    mesmo
quando   se   caracterizar   urn  dos   casos   tratados
nos   incisos,    se    for   viavel    a   competic:ao,    a
licitaGao      6      exigivel,       porque      nao      foi
preenchido   o   requisito    fundamental   descrito
no    caput    do    art.    25.    Todavia,    o    contrario
podera      ocorrer,       isto      6,       apresentar-se
hip6tese   em   que   6   inviavel   a   competiGao,.   mas
o  caso  descrito  nao  se  enquadra  em  nenhuma  das
situa€6es   estabelecidas   nos   incisos.    Nessas
hip6teses   o   fundamento   legal   sera   o   pr6prio
caput   do   art.   25da   lei   8.666/93..."

Quanto   a   proteGao   legal   de   programa   de   computador,
devemos    considerar   que    sua   prote€ao    legal,    no    que    tange    a
propriedade     intelectual,      6     definida     na  Lei     de     Direitos
Autorais,    conforme   apregoa   o   art.   70,   XII   da   Lei   n°   9.610/98.
Sabre    o    tema,    devem    ser    consideradas,    ainda,     as    condig6es
especificas   expressas   na   Lei   de   Softwares,    Lei   n°   9.609/98   e
a  Constitui€ao   Federal,   que   estabelece   em   seu  art.   5°,   XXVII,
que  aos  autores  pertencem  os  direitos  exclusivos  de  utilizaGao,
publicaGao    ou    reproduGao    de    suas    obras,     transmissivel    aos
herdeiros  pelo  tempo  que  a  lei   fixar.
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Diante     do     todo     ja     analisado,      verificadas      as
determinaG6es     legais     concernentes     ao     procedimento,      esta
assessoria    juridica    entende     ser    caso    de     se    proceder    a
inexigibilidade  de   licitaGao,   com  obediencia  ao  apregoado  no
art.   26,   da   lei   8666/93,   vejamos:

Art.   26.   As  dispensas  previstas   nos   §§  2o  e   4o  do
art.17   e  no  inciso  Ill  e  seguintes  do  art.   24,   as
situaG6es  de  inexigibilidade referidas  no  art.   25,
necessariamente    justificadas,    e    o    retardamento
previsto   no   final   do   paragrafo   tinico   do   art.   8o
desta   Lei   deverao   ser   comunicados,    dentro   de   3
(tres)       dias,       a     autoridade       superior,       para
ratificaGao   e  publicaGao  na   imprensa   oficial,   no
prazo    de    5     (cinco)     dias,    como    condiGao    para    a
eficacia    dos    atos.     (RedaGao    dada    pela    Lei    n°
11.107,    de2005)

Paragrafo     unico.     0    processo    de    dispensa,     de
inexigibilidade     ou     de     retardamento,     previsto
neste  artigo,   sera   instruido,   no  que  couber,   com
os   seguintes   elementos:

I-     caracterizac;ao     da     situac:ao     emergencial     ou
calamitosa   que   justifique   a  dispensa,   quando   for
0   Caso;

11      -razao  da  escolha  do  fornecedor  ou  executante;

Ill    -   justifica  de  preco

IV    -     documento     de     aprovaGao    dos     projetos     de
pesquisa     aos     quais     os     bens     serao     alocados.
(Incluido   pela   Lei   n°   9.648,    de   1998)

i    salutar   delinear    que    a    CPL   devera    observar    as
formalidades   do  paragrafo   bnico  do   art.   26   da   lei   citada,   e
ainda     devera     proceder     as     comunicaG6es     necessarias     para
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ratificaGao  e  publica€ao  na  imprensa  oficial,   no  prazo  legal,
como  condiGao  para   a  eficacia  dos   atos.

Assim,       nao       resta       qualquer       dtivida       sobre       a
possibilidade    de    contrataGao    dos    servi€os    consultoria    e
assessoria,   com  base  no  art.   25,I,   da  Lei  Federal n°   8.666/93,
visto   que,    no   caso   concreto,    pelos   atestados   de   capacidade
t6cnicas   juntados   nos   autos   comprovam  os   requisitos   exigidos
nesses  dispositivos  legais.

Ressalte-se,    por   fim,    quanto   a   minuta   do   contrato
apresentado,   entendo  que   esta   em  conformidade   com  o  disposto
no  artigo  55  da  Lei  8.666/93,   eis  que  verificando  seu  contetido
estao  presentes  todas  as  clausulas  necessarias  a  todo  contrato
administrativo.

cONCLusao

Ante   o   exposto,    o   fundamento   usado   para   contratar
tern  previsao  legal  no  art.   25,   inciso  I,   da  Lei  de  LicitaG6es,
em     conformidade     com     a     doutrina     citada,      que     apresenta
detalhamento   dos   requisitos   necessarios   a   contrataGac),    esta
Assessoria    Juridica    OPINA    pela    legalidade   da    contrataGao
direta     de     NP     TECNOLOGIA     E     GESTAO     DE     DADOS     LTDA.,      para
fornecimento   de   LICENGA   DE   USO   DE   SOFTWARE   DE   BANCO   DE   PREGO,
visando   atender   as   necessidades   da   Prefeitura   Municipal   de
Ipixuna  do   Pars,   mediante   procedimento  de  inexigibilidade  de
licitaGao,   com observancia  do  rito  previsto  no  art.  26  do  mesmo
dispositivo    legal,    inclusive    realizando    as   publicac:6es    de
praxe  na  imprensa  oficial  para  eficacia  do  ato.

Quanto   a  minuta   do   contrato   apresentada,   esta
em  conformidade  com  a  lei   8.666/93,   nos   termos  deste  parecer.

Registra-se,   por   fim,   que  a  analise   consignada
neste   parecer   foi   feita   sob   o  prisma   estritamente   juridico-
formal   observadas  na  instruGao  processual   e  no  contrato,   nao
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adentrando,       portanto,       na      analise      da      conveniencia      e
oportunidade  dos  atos  praticados,   nem  em  aspectos  de  natureza
eminentemente  t6cnico  pertinentes,   preGos  ou  aqueles  de  ordem
financeira     ou     orGamentaria,      cuja     exatidao     devera      ser
verificada  pelos  setores  responsaveis  e  autoridade  competente
do  Municipio.

E  o  parecer;

S.    M.    J.

Ipixuna   do   Pars,   09   de   junho  de   2022.
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