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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO ÜE REFERENCIA

I. OHJEK)

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento para contratação por

inexigibilidade de licitação de Técnico de informação para treinar os Defensores e

Colaboradores desta DPE para implantação da Solução Avançada em Atendimento de

Solar na Defensoria Pública do Piauí, a ser realizada no períodoReferencia

de 11/09/2019 a 13/09/2019.

A ferramenta chamada SOLAR (Solução Avançada em Atendimento de

Referência) possibilita maior agilidade no atendimento e tramitação de processos dos

assistidos. Ü software Solar foi desenvolvido pela Defensoria de Tocantins, e visa

otimizar os ser\'iços e garantir mais rapidez no processo de atendimento.

O curso será ministrado por um dos servidores que desenvolveram o sistema o

Sr. Lucas Magno Oliveira Abreu.

A parceria se deu após um Termo de Cooperação Técnica firmado com a

Defensoria Pública de 'focanlins e a Defensoria Pública do Estado do Piauí.

2. JUSTIFICATIVA

A Defensoria Pública incumbe, em regra, prestar assistência jurídica integral

e gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado, sendo a

defesa dos hipossuficíenles sua função típica. Esta instituição não integra formalmcnte o

Executivo, embora dele dependa financeiramente. Possui autonomia funcional e

administrativa, e representa o compromisso do Constituinte de permitir que todos,

inclusive os mais pobres, tenham acesso àjustiça.

Em que pese a CF/88 e a Lei n. 8.666/93, em regra, condicionarem a

contratação pela Administração Pública à realização de prévio procedimento licitalório,

a Lei de Licitações prevê expressamenie duas hipóteses em que se afasta a exigência de

realização desse procedimento formal: dispensa (art. 24) e inexigibilidade (art. 25). Se
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por um lado na dispensa a competição é possível e não ocorre por opção legislativa, na

inexigibilidade essa competição é inviável.

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 sinuular. com profissionais ou empresas de

notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de

publicidade e divulgação;

(■●■)

Diante da intenção de formalizar contratação do técnico que desenvolveu o

referido sistema mediante procedimento de inexigibilidade, cabe aqui análise acerca

dos requisitos necessários à execução desse procedimento sumário de contratação, bem

como sobre o atendimento dessas exigências in casu.

À luz da redação do dispositivo acima, tem prevalecido entendimento

insculpido na Súmula n. 252 do TCU. bem como no julgado REsp 942.412/SP do ST.I,

que preveem 03 (três) itens como indispensáveis à configuração da hipótese de

inexigibilidade de licitação: a) caracterização do objeto como serviço técnico

profissional, nos termos do art. 13 da Lei de Licitações b) singularidade do objeto c)

notória especialização do contratado.

O art. 13 da Lei de Licitações elenca rol de atividades enquadráveis sob a

fórmula legal '"serviços técnicos especializados‘2 A partir da leitura desse dispositivo,

resta claro a caracterização do objeto a ser licitado nesse procedimento como serviço

técnico, tendo em vista que o contratado desempenhará atividade acadêmica de

treinamento/aperfeiçoamento pessoal, dentro da programação da Semana do Defensor

Público do Piauí, hipótese essa expressamente prevista no dispositivo em comento.

zí/7. 13. Para os fms desta Lei. consideram-se serviços técnicos

profissionais especializados os trabalhos relativos a:
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VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Por outro lado. a singularidade do objeto também está configurada. Segundo

leciona í<.onny Charles em obra dedicada exclusivamente ao tema, a 'inviabilidade de

competição” indicada em lei tem sido objeto de interpretação extensiva, que reconhece

a  inviabilidade de competição não apenas nas situações em que é materialmente

impossível haver licitação, mas também nas situações em que a disputa é inútil ou

prejudicial ao atendimento da pretensão contratual. O que se verifica in casu é que os

critérios objetivos inerentes às modalidades tradicionais de processo licitatório são

insuficientes para seleção do melhor executor do serviço a ser contratado. Desse modo,

insistir na realização de modalidade comum de processo de licitação significa sobrepor

a formalidade desse procedimento ao atendimento da pretensão contratual, o que é

ilógico. Cabe ao processo licitatório servir à pretensão contratual, e não o contrário.

Esse também é o entendimento do TCU:

SÚMULA n” 264. TCU: A inexigibilidade de licitação para a contratação

de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória

especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza

singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de

subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de

qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25,

inciso II. da Lei no 8.666/1993.

No mais. no que toca à notória especialização do contratado, não restam

dúvidas de que o Sr. Lucas Magno Oliveira Abreu c  o servidor mais adequado à plena

satisfação do objeto que se pretende contratar, haja vista sua notória especialização e

por ser ele o desenvolvedor do sistema.

Por fim, reforçamos os argumentos acima registrando que se trata de

palestrante já contratado anteriormente mediante procedimento de inexigibilidade por

diversos entes (DPE-RR; DPE-CE), o que é demonstrado através dos documentos

anexos a essa justificativa.
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A ferramenta chamada SOLAR (Solução Avançada em Atendimento de

Referência) possibilita maior agilidade no atendimento e tramitação de processos dos

assistidos. 0 software Solar foi desenvolvido pela Defensoria de Tocantins, e visa

otimizar os serviços e garantir mais rapidez no processo de atendimento.

Ressalta-se que não se trata de palestra padronizada como ocorre em

diversas áreas do conhecimento, razão pela qual se entende que há espaço para que o

gestor se oriente pelos critérios mais vantajosos  à Administração. Assim entende-se pela

singularidade do tema a ser debatido.

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃOITEM QUANTIDADE

TÉCNICO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
DESENVOLVEDOR DA FERRAMENTA SOLAR
Solução Avançada em Atendimento de Referência,
PARA TREINAR OS DFENSORES E
COLABORADORES DESTA DPE-PI.

REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO EM
11/09/2019 A 13/09/2019.

01 01

4. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O serviço deverá ser executado em locais determinados por esta Diretoria

Administrativa, nas datas 11/09/2019 a 13/09/2019.

4.2. A CONTRATANTE emitirá Ordem de Serviço, na qual serão explicitados as

quantidades, valores unitários e totais, endereços e condições de execução, em

consonância com a proposta e o disposto no Processo Administrativo.

4,3. Configurando-se atraso na execução, excluídas as razões de força maior, com

relação aos prazos fixados em pedido ou contrato, será aplicada multa de 2% ao dia,

sobre o valor do contrato não ultrapassando a 20%.

4.4. Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a DPE/PI aplicará

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor o valor do mesmo.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelo

CONTRATADO.

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto .

5.3. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o

cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do

serviço, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

5.4. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo

estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do

contrato;

5.5. No curso da execução do objeto do contrato,  e quando de sua entrega, caberá à

contratante, direlamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o

cumprimento das especifcações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela

contratada,

5.6. A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências

porventura verificadas na prestação do serviço, para imediata correção, sem prejuízo das

sanções cabíveis.

5.1.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o serviço seja efetuado nos

termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias ao

cumprimento do pactuado.

6.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos que forem solicitados pela

CONTRATANTE.

6.3. Cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias. financeiras e fiscais

decorrentes da execução do presente contrato e, quaisquer outras relativas ao objeto.

6.4. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação obtidas no processo licitalório.
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6.5. Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia anuência

do contratante.

6.6. Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado à contratada até o 30° dia após a execução, conforme

atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato, mediante apresentação de Nota

Fiscal, através de depósito bancário.

Será realizado o pagamento a titulo de honorários  o valor de R$ 1.634,16 (um

mil. seiscentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).

7.2. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das

mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa

consulta ser impresso e juntando aos autos do processo próprio;

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela mora na execução, a inexecução total ou parcial do objeto definido neste

Termo de Referência, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa

fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente;

8.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo

com as especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não

forem cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O contrato terá vigência a partir de sua data de assinatura até 31 (trinta e um) de

Dezembro dc 2019 (dois mil e dezenove).

9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

O Defensor Públicò Geral designará representante, denominado fiseal de

contrato, para aquisição/^ acompanhamento úh cxecuçâu ̂ o contrato.

7.2

IVANOVICK FEJTOSA DÍASVPÍNIJEIRO

Diretor Administrativo
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