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TERMO DE JUSTIFICATIVA 013/2021- CLC/DPE-PI 

Processo Administrativo nº: 00303.001022/2020-34 – DPE-PI 

Objeto: Contratação direta de pessoa jurídica para a realização de concurso público, com 

vistas ao provimento de 5 (cinco) vagas da carreira de Defensor Público do Estado do Piauí – 

DPE/PI, mais cadastro de reserva. 

Valor Estimado: Cenário SEM medidas contra a COVID-19: Tendo em vista a 

impossibilidade de prever com exatidão o quantitativo de participantes inscritos no concurso, 

estima-se que o valor global para a presente proposta é de R$ 974.217,73 (novecentos e 

setenta e quatro mil e duzentos e dezessete reais e setenta e três centavos), considerando-

se um universo de 3.000 (três mil) inscrições efetivadas. 

Cenário COM medidas contra a COVID-19: Tendo em vista a impossibilidade de prever 

com exatidão o quantitativo de participantes inscritos no concurso, estima-se que o  

valor global para a presente proposta é de R$ 1.024.548,71 (um milhão e vinte e quatro mil 

e quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), considerando-se um 

universo de 3.000 (três mil) inscrições efetivadas.  

Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação nº 011/2021, Art. 24, XIII, Lei 8.666/93. 

 

 

 

I - Relatório 

 

Vieram os autos do processo em epígrafe a esta Comissão para análise das condições 

propostas para contratação do serviço acima mencionado, o qual foi recebido com o fim de 

apresentar orientações técnicas à luz da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser submetido à 

análise Jurídica da modalidade e cláusulas contratuais pela Assessoria Jurídica deste órgão e 

posterior ratificação da autoridade superior ordenadora da despesa.  

Conforme memorando n.º 001/2021, expedido em 13 de janeiro de 2021 (1055673), 

o Defensor Público Geral solicitou a realização de procedimento licitatório para a contratação 

de instituição especializada para a execução do concurso público para provimento de cargo de 

Defensor Público Substituto, na forma da legislação pertinente. 
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A justificativa apresentada pela Diretoria Administrativa esclarece que - para a 

realização do seu dever poder constitucional da Instituição - a realização de concurso público 

para a carreira de Defensor Público do Piauí mostra-se necessária e adequada. 

Ademais, afirma que, conforme se extrai do novo Plano Estratégico da DPE/PI, “a 

valorização de membros e servidores é etapa essencial no processo de melhoria de qualidade 

dos serviços prestados pela DPE/PI. O ingresso de novos membros e a realização de concurso 

para servidores se insere como diretriz essencial no modelo defensorial voltado para a 

obtenção dos melhores resultados. Rendimento e produtividade estão relacionados 

diretamente à motivação, capacitação e desenvolvimento de habilidades. Portanto, deve ser 

realizado concurso para Defensores e servidores, além de assegurar-se a recomposição salarial 

adequada e a implementação da premiação de boas práticas e ações defensoriais”.  

Outrossim, a realização de um novo concurso público para a Defensoria Pública do 

Piauí (DPE/PI) encontra fundamento legal no art.134, §1º, da Constituição Federal, no art. 24 

da Lei Complementar nº 80/94, no art.43 da Lei Complementar estadual nº59/2005 e na 

Resolução CSDPE nº 141/2021, que dispõe sobre o Regulamento do concurso de Defensor 

Público do Estado do Piauí. 

No contexto fático, a realização do concurso público se justifica, preliminarmente, 

pela necessidade de dar continuidade à consolidação da força de trabalho da DPE/PI. Neste 

caso específico, a realização do concurso também se justifica pela aposentadoria de alguns 

membros da Instituição, o que ocasionou a redução do número de Defensores(as) no Piauí. 

Vale lembrar que o Plano Plurianual 2020/2023 (Lei nº 7.326/19) descreve como um 

dos objetivos da DPE/PI aprimorar a gestão de pessoas para a melhoria dos serviços ofertados 

à sociedade. Tal objetivo foi detalhado em diretrizes setoriais. A ação orçamentária 2850, 

descrita no PPA2020/2023, dispõe acerca do aprimoramento do quadro de servidores 

públicos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei7.426/2020) giza dentre as metas e 
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prioridades da Unidade Gestora35101 (Defensoria Pública do Estado) a realização de 

concurso público. 

É o relatório. 

 

II – Da Fundamentação: Dispensa para Contratação de Instituição de inquestionável 

reputação ético-profissional, Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. 

 

A Constituição Federal estabeleceu como regra geral e condição básica à compra 

de bens e contratação de serviços, quando realizadas para a Administração Pública, o dever de 

licitar (art. 37, XXI, da CF/88). 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

 

(...) 

 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso) 

 

A lei que regulamenta o dispositivo constitucional acima, Lei nº 8.666/93, no seu 

art. 2º, também ratifica o comando constitucional: 

 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas 

com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 

hipóteses previstas nesta lei. (grifo nosso) 

 

Contudo, o legislador previu situações em que as licitações poderiam ser 

dispensadas ou inexigidas, permitindo-se, a contratação direta de produtos e serviços, 



  

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação 
Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br / cpldpe@hotmail.com 

 
 
 

respeitados os requisitos legais. São as chamadas contratações com dispensa ou por 

inexigibilidade de licitação. 

As licitações dispensáveis estão previstas no art. 24 da Lei nº 8.666/93 e em alguns 

outros dispositivos espalhados na legislação ordinária.  

Para as presentes especificidades, o art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, faculta 

seja dispensada licitação na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição 

dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável 

reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 

“Art. 24.  É dispensável a licitação:  

 (…)  

 

XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 

instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;” 

 

A hipótese acima somente é aplicável se: a) o objeto pretendido pela 

Administração tiver relação direta como o objeto social da instituição; b) o objeto pretendido 

for nas áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional; c) o objeto da instituição 

for nas áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional; d) a contratada detiver 

inquestionável reputação ético-profissional; e e) a contratada não almejar lucro em suas 

atividades. 

Da leitura do inciso XIII, observa-se que as exigências legais são de caráter 

essencialmente objetivo, cuja comprovação se faz mediante documentação e elementos 

materiais probatórios da condição singular da entidade, destinados a assegurar a certeza do 

pleno preenchimento dos requisitos de enquadramento determinados pela lei, conferindo ao 

administrador público condições de viabilizar a contratação direta, com segurança quanto à 
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lisura jurídico-formal do procedimento. Cada um desses requisitos foi devidamente explanado 

e demonstrado o seu atendimento no Termo de Referência (DOC SEI 1792581).  

A opção pela instituição CEBRASPE se fundamenta pela inquestionável reputação 

ético-profissional que possui; é uma instituição reconhecida e tida como referência em temas 

relacionados à realização de concursos públicos, que efetivamente usufrui de muito prestígio, 

elevado conceito e ótima fama no Brasil. A instituição possui, de fato, larga experiência na 

realização de concursos públicos, envolvendo atividades de: a) elaboração de editais e 

comunicados; b) divulgação do concurso; c) atendimento a candidatos e terceiros interessados 

(pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas); d) recebimento de formulários de 

inscrição e respectivos valores; e) elaboração, aplicação e correção de provas objetivas e 

práticas; f) divulgação de resultados; g) análise de recursos, judiciais e administrativos; h) 

guarda de materiais utilizados; e i) manutenção de sigilo e demais atividades acessórias. 

Cumpre ressaltar que, desde sua criação em 2013, o CEBRASPE realizou centenas 

de concursos, além de herdado a expertise e a experiência acumuladas na execução de 

milhares de certames organizados pelo antigo CESPE, instituição a que o CEBRASPE veio a 

suceder. Dentre seus principais clientes destacam-se: Secretarias de Saúde; Tribunais 

Regionais (Federais, de Justiça e do Trabalho) e Superiores; Ministério Público (Estaduais e 

Federal); Procuradoria Gerais Estaduais; outras Agências Reguladoras; Defensorias Públicas; 

Ministérios; Departamento de Polícia Federal; Empresas Públicas (Caixa Econômica, Ibama, 

Embrapa, dentre outras); Advocacia Geral da União; Instituto Rio Branco; Banco Central; e 

Câmara dos Deputados, dentre diversos outros órgãos.  

Importante mencionar, ainda, como fundamentação na escolha pela contratação 

direta que não há que se falar em eventual argumento de que havendo mais de uma 

fundação/associação apta a promover o concurso público deve-se, então, promover a licitação 

por meio da pesquisa de mercado das outras possíveis instituições que promovem concursos 

públicos para demonstrar a vantajosidade para contratação desta em detrimento de outra. Isto 
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porque o regime da Lei nº 8.666/93 distingue a categoria da licitação dispensável (hipóteses 

numerus clausus definidas nos incisos do art. 24) da categoria de licitação inexigível 

(situações a que se refere o art. 25, exemplificativamente). Os critérios que embasam as 

hipóteses do art. 24 não levam em conta a competitividade. Concernem a circunstâncias 

peculiares que condicionam e aconselham a contratação direta, desde que preenchidos os 

requisitos legais, como no caso presente. 

E, no mesmo sentido, o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU: 

Acórdão nº 851/2006 – TCU:  

“As causas de inviabilidade de competição podem ser agrupadas em dois grandes 

grupos, tendo por critério a sua natureza. Há uma primeira espécie que envolve 

inviabilidade de competição derivada de circunstâncias atinentes ao sujeito a ser 

contratado. A segunda espécie abrange os casos de inviabilidade de competição 

relacionada com a natureza do objeto a ser contratado. Na primeira categoria, 

encontram-se os casos de inviabilidade de competição por ausência de pluralidade 

de sujeitos em condição de contratação. São as hipóteses em que é irrelevante a 

natureza do objeto, eis que a inviabilidade de competição não decorre diretamente 

disso. Não é possível a competição porque existe um único sujeito para ser 

contratado. Na segunda categoria, podem existir inúmeros sujeitos 

desempenhando a atividade que satisfaz o interesse público. O problema da 

inviabilidade de competição não é de natureza numérica, mas se relaciona com 

a natureza da atividade a ser desenvolvida ou de peculiaridade quanto à 

própria profissão desempenhada. Não é viável a competição porque 

características do objeto funcionam como causas impeditivas”. (TCU, Acórdão 

nº 851/2006, 2ª Câmara, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 

18.04.2006.)  

 

O Ministro Iram Saraiva, com propriedade, fala sobre o assunto em seu voto, 

citado no processo do TCU: 

“Como se vê, embora se possa estabelecer alguma relação entre a notória 

especialização de que trata o art. 25, II, da Lei n º 8666/1993 e a inquestionável 

reputação ético-profissional mencionada no art. 24, XIII, da mesma lei, os dois 

termos não se confundem. O primeiro deles, quanto aliado à singularidade do objeto, 

afasta a licitação por inviabilidade de competição (inexigibilidade). Já o segundo, 

atendidos os demais requisitos posto em lei (art. 24, XIII), enseja a dispensa da 

licitação, mesmo quando a competição se revela viável. É uma faculdade deferida 
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por lei ao Administrador e que não implica qualquer ofensa ao princípio da 

igualdade, já que a Constituição Federal tutela outros valores além da 

isonomia, como o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da capacitação 

tecnológica (art. 218 e 219 da Constituição Federal de 1988, dentre outros)” - (Proc. 

TC – nº 275.423/95-6, Decisão nº 172/96, Ata 14/96, citada no Proc. TC – nº 

017.037/96-7 / Anexo TC – nº 017.229/96-0); 

 

Ainda, consoante a escolha pela contratação direta, o saudoso e consagrado 

doutrinador Marçal Justem Filho, veja-se:  

 

A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição 

entre os particulares, a licitação afigura-se objetivamente incompatível com os 

valores norteadores da atividade administrativa.” 

(...) 

“A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma 

licitação comum. A distinção 
1
” 

(...) 

“ A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às 

peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples 

serão as formalidades, e mais rápido o procedimento licitatório quando o valor a ser 

despendido pela Administração Pública. 

 

Neste cenário, vê-se que a lei autoriza a dispensa de licitação mesmo que viável 

seja a competição, bem como que os critérios que embasam as hipóteses do art. 24 não levam 

em conta apenas a competitividade. Concernem às circunstâncias peculiares que condicionam 

e aconselham a contratação direta, desde que preenchidos os requisitos legais. Esses são os 

motivos pelos quais optou-se pela contratação direta. 

Desta forma, e seguindo o entendimento doutrinário e do Tribunal de Contas da 

União, a existência de mais de uma instituição que atenda aos requisitos do art. 24, XIII, da 

Lei nº 8.666/93, não deve ser vista como fator impeditivo da contratação. Ora, referida 

exigência seria incompatível com a própria natureza do instituto da dispensa de licitação, e 

tornaria, na prática, inócuo o dispositivo legal, já que dificilmente o administrador teria 

                                                           
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: 

Dialética, 2010 p. 301. 
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condições seguras de atestar nos autos a inexistência de outra instituição em condições de 

realizar o serviço pretendido. 

 

 

IV - Conclusão 

 

Diante do exposto, com base no que acima foi explicitado, entende-se, para o caso 

em apreço, que é possível a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e 

Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, por dispensa de licitação, fundamentada 

no artigo 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993. 

Encaminham-se os presentes autos para o setor jurídico e posterior ratificação do 

ordenador da despesa, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.  

Eis a Justificativa, Salvo Melhor Entendimento. 

 

Teresina (PI), 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

GERMANA MELO BEZERRA DIÓGENES PESSOA 

MEMBRO DA CPL/DPE-PI 

 

 

Aprovado por: 

 

 

 

 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

 


		2021-08-31T11:20:16-0300
	GERMANA MELO BEZERRA DIOGENES PESSOA
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento


		2021-08-31T13:24:53-0300
	ERISVALDO MARQUES DOS REIS:67803547320
	Eu sou o autor deste documento




