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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO RELATIVO Ã CAPACITAÇÃO DE

DEFENSORES PÚBLICOS DO PIAUÍ

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí - ESDEPl. no uso de suas

atribuições (Art. 1* da Resolução CSDPE N° 007/2006), entende conveniente e opoiluno a contratação de

Danyelle Bandeira de Melo, experiente profissional com currículo que demonstra sua competência e

conhecimento na área de solução consensual de conflitos, para lecionar o Minicurso "Comunicação

positiva: prevenindo e resolvendo problemas", fazendo-se necessário para tal que seja iniciado

Procedimento Administrativo de Dispensa de Licitação consoante fundamentação a seguir.

Considerando a constante necessidade de atualização e capacitação dos membros desta

Defensoria. notadamente no que diz respeito a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico e

científico dos Defensores Públicos da Defensoria Pública do Estado do Piauí, mediante a realização de

cursos, conferências, seminários e outras atividades relativas às áreas de atuação e à missão institucional

da Defensoria Pública, em que compete, conforme a Lei Complementar Estadual n® 59/2205, com

fundamento na dignidade da pessoa humana, prestar integral e gratuita assistência jurídica individual ou

coletiva, Judicial e extrajudicial, em todas as esferas administrativas e instâncias judiciais, àqueles que. na

forma da lei, sejam considerados necessitados, faz-se necessária contratar através de Dispensa de

Licitação, justificada devido a contratação de serviços e compras de valor de até 10% (dez por cento) do

limite previsto, que corresponde até R$ 8.000.00 (oito mil reais) e ainda quanto ao treinamento e

aperfeiçoamento de pessoal, conforme a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

O referido Estatuto é claro ao prever em seu artigo 24 a possibilidade de dispensa de

licitação desde que o custo não ultrapasse o valor do limite estabelecido até 10% do previsto na alínea “a”

do inciso II. que con^esponde ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais):

Art. 24. È dispensável a licitação:

[...]
II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a”, do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contratação:
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II - para compras e sen’iços não referidos no inciso anterior:
dada pela Lei n” 9.648, de 1998)
a) convite - até RS 80.000.00 (oitenta mi! reais):

(Redação

Por sua vez, o artigo 13 da mesma lei prevê;

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:

V! - treinamento e aperfeiçoamento de pessoai;

É válido ainda destacar o que afirma o autor Marçal Justen Filho, na página 295, do livro

Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

“os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na verdade,

um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais
vantajoso para a Administração Pública. Há uma série ordenada de atos,
colimando selecionar a melhor proposta e o contratante mais adequado.
Ausência de licitação não significa desnecessidade de observar formalidades
prévias (tais como verificação da necessidade e conveniência da contratação,
disponibilidade recursos etc.). Devem ser observados os princípios
fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor

contratação possível, segundo os princípios da licitação.”

Nesse sentido, tem-se a oferta, pela Dra. Danyelle Bandeira de Melo. do Minicurso

"Comunicação Positiva: prevenindo e resolvendo problemas", presencial, com carga horária de 03 (três)

horas-aulas.

Não restam dúvidas de que a referida palestrante trata-se da mais adequada à plena

satisfação do objeto que se pretende contratar, haja vista a notória especialização da palestrante, a saber:

Mestre em Administração de Empresas, Universidade de Fortaleza (UNIFOR. 2009). Especialista em

Direito Processual, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC. 1999). Bacharel em Direito pela

Universidade de Fortaleza (UNIFOR, 1997), Advogada. Mediadora. Capacitada na Câmara de Mediação e

Arbitragem do Ceará (2001). Docente pela Universidade Estadual do Piauí e Universidade Federal do Piaui

como professora substituta nas disciplinas Direito Civil I e Direito Internacional Público e Privado. Desde

2000, integra o quadro funcional do Centro de Ensino Unificado de Teresina. e desde 2015 passou a se

chamar Faculdade Estácio de Teresina, ministrando, ao longo desses anos. na graduação e pós-graduação as

disciplinas Direito Internacional, Teoria Geral dos Contratos, Direito Administrativo, História do Direito.

Direitos Humanos, Mediação de Conflitos. Atualmente ministra a disciplina Direito Civil I e Direito

Internacional na Graduação e Mediação de Conflitos na pós-graduação. Coordenadora do Projeto de

Extensão Mostra de Direitos Humanos e Simpósio de Direitos Humanos da Faculdade Estácio Teresina.

Autora dos livros Carta Rogatória no Mercosul, publicado pela Editora Universidade Federal do Piauí
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(EDUFPI), e Noções de Direitos l lunianos. publicado pela Editora Dinâmica Jurídica, além de outi-os

artigos publicados. Tem experiência na área do Direito e Mediação, com ênfase em Treinamentos de

técnicas de negociação para empresas e técnicas de disciplina positiva na relação pais e filhos.

Especializanda em Mediação de Conflitos pela Faculdade Estácio Teresina.

Cabe destacar ainda que, a palestrante cobra a título de honorários para realizar o curso a

importância de RS 1.000,00 (um mil reais), portanto, o valor se adéqua as exigências legais para dispensa

de licitação, nos termos do art. 24, II, 23. II “a” e 13, VI. todos da Lei 8.666/93.

Destarte, diante da permissão legal, e tendo em vista a exclusividade e notória

especialização da Dra. Danyelle Bandeira de Melo, torna-se necessária, oportuna e conveniente a

contratação direta, por dispensa de licitação, revestindo-se o referido serviço de caráter essencial, sendo o

mais adequado a plena consecução do objeto a ser contratado.

Jeiko Leal Melo Hohmann Britto
Defensor Público

Diretor em exercício da ESDEPI
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