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Parecer do Controlador Municipal 

 
O Sr. Raimundo Nonato Mendes Silva, responsável pela Controladoria Municipal, 

nomeado pela Portaria de nº 07/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 

11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou integralmente o Processo Licitatório nº 

6/2021.006-FME, referente à Inexigibilidade de Licitação, tendo por OBJETO: Contratação 

de Profisional para prestar Serviços Técnicos de Engenharia Civil, Pessoa Física, para 

elaboração de projeto básico e executivo, fiscalização, vistoria, análise e 

acompanhamento da execução de obras de reforma e ampliação e obras de Construção 

Civil no que se refere as demandas da Secretaria Municipal de educação SEMED, no 

município de Itupiranga – PA, com base nas regras insculpidas pela Lei nº. 8.666/93 e 

demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara que foi: 

 

 1. Verificado o processo e o mesmo encontra-se devidamente autuado, 

protocolado e enumerado, com a descrição sucinta do objeto e a respectiva autorização 

das autoridades competentes, bem como, o pedido acompanhado de descrição 

detalhada do objeto, o que atende o caput do art. 38 da Lei 8.666/1993; 

 
Art. 38. “O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente”. 

 

O processo administrativo tem caput o artigo 25, Inciso II e o §1°, em consonância 

com o art. 13 da Lei n° 8.666, de 1993, como fundamento legal para a contratação 

pretendida, assim dispõe: 

 
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; 

 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.(grifou-se). 

 

art. 13, da Lei 8.666/93, não basta que o serviço seja técnico, é indispensável que ele seja 

também profissional e especializado. O serviço é profissional quando é inerente a uma 

profissão, ou seja, possui um objeto próprio e sua execução é feita a partir de regras 

inconfundíveis, que os distinguem de outras atuações humanas, exigindo uma habilitação 

específica para sua prestação.  

 
 Os autos foram encaminhados a Controladoria Geral do Município para 
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manifestação acerca da legalidade do procedimento licitatório. 

 

O CONTRATO Nº. 20210090 celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

portador do CNPJ nº 30.746.635/0001-01 e do outro Lado WENDELL RODRIGUES 

ARANTES, CPF 980.022.362-20, com o valor total de R$ 52.800,00 (CINQUENTA E Dois Mil e 

Oitocentos Reais) que serão pagos em 11 (onze) parcelas (Mês) iguais de R$ 4.800,00 

(Quatro mil e Oitocentos reais). 

 

O contrato é originário do processo de Inexigibilidade já identificado e terá validade 

até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, com base nas regras 

insculpidas pela Lei nº 8.666/1993 e demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, 

que o processo e o contrato encontram-se: 

 

( X ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases internas, habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; 

 

(   ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, 

embora apresente a(s) seguintes ressalva(s): 

 

 

PROVIDÊNCIAS 

 

Verificado por esta Controladoria que todos os trâmites Legais foram devidamente 

seguidos, e que a mesma está apta a gerar despesas a esta Municipalidade após sua 

publicação final no site do TCM/PA, Portal dos Jurisdicionados, Mural de Licitações para dá 

total Publicidade a esta Contratação e no Site Oficial do Município. 

 

Aproveitamos a oportunidade para préstimos da mais alta estima e  

consideração. 

 

É o parecer desta Controladoria Municipal, SMJ.  

 

       Itupiranga, 11 de março de 2021. 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA 

Controlador Municipal 

Portaria 07/2021-PMI. 
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