
DEFENSOMA  PUBLICA 
oc> ESTAOO 

Gabinete da Defensoria Pública Geral 
Assessoria Jurídica 

Parecer n° 236/2019 
Processo n° 02381/2019 
Interessado: Diretoria Administrativa 
Assunto: Contratação de Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos Humanos 
para Defensores Públicos. 

EMENTA: 	DIREITO 	ADMINISTRATIVO. 
CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE DE 
LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 1. 
Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 
Serviço técnico de natureza singular. Contratado 
com notória especialização. 2. Previsão legal. 
Regularidade da contratação direta in casu. 3. 
Minuta de contrato que preenche os requisitos e 
cautelas recomendados pela Lei Federal n° 
8.666/93. Juntada de documentos indispensáveis à 
contratação. Aprovado sem ressalvas. 

I - RELATÓRIO 

Os autos foram encaminhados para parecer, na forma 
do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, objetivando a análise da legalidade de 
procedimento de inexigibilidade de licitação e da minuta do contrato correspondente, o 
qual tem por objeto a contratação de Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos 
Humanos para financiamento de 3(três) bolsas de estudo para Defensores Público do 
Estado do Piauí. 

Observa-se que o presente parecer deverá, portanto, ater-se a estas duas 
situações: manifestação sobre a legalidade da contratação direta por inexigibilidade de 
licitação e aprovação da minuta contratual juntada aos autos. 

Constam 	dentre 	outros, 	os 	seguintes 
documentos, que importam a presente análise: 

a) Memorando da ESDEPI solicitando a contratação de Curso de 
Especialização Lato Sensu em Direitos Humanos ofertado pela 
Faculdade Adelmar Rosado, com financiamento de 3(três) 
bolsas de estudo integrais para Defensores Públicos (fl. 01); 
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Apresentação do projeto pedagógico e proposta comercial a 
Faculdade Adelmar Rosado (fls. 02/03); 

justificativa para a contratação apresentada pela ESDEPI (fls. 
04/05); 

Apresentação do corpo docente do Curso de Especialização 
Lato Sensu em Direitos Humanos, ofertado pela Faculdade 
Adelmar Rosado (fls. 06/08); 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Especialização Lato 
Sensu em Direitos Humanos, ofertado pela Faculdade Adelmar 
Rosado (fls. 11/37); 
E) Cópias dos Contratos n2  027/2016/DPE/PI, n9  
039/2017/DPE/P1 e n2  053/2018/DPE/PI, firmados com a 
Faculdade Adelmar Rosado, que tiveram por objeto a 
contratação do Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos 
Humanos (fls. 40/48); 

Cópia de convênio entre a Faculdade Adelmar Rosado e a 
OAB/P1, tendo por objeto o custeio de bolsas de estudo para 
advogado no Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos 
Humanos (fls. 49/51 e 106/116); 

Portaria de designação da Comissão Permanente de 
Licitação e publicação (fls. 54/55); 

Termo de Referência com a justificativa da Diretoria 
Administrativa acerca contratação direta (fls. 58/64); 

Autorização de contratação e aprovação do termo de 
referência pela autoridade competente (fl. 67); 

Memorando da Coordenação de Orçamento e Finanças, 
informando que há disponibilidade orçamentária para a 
contratação com o uso de recursos do Fundo de Modernização 
e Aparelhamento da DPE/PI (fls. 68/69); 
1) Termo de justificativa de Inexigibilidade de Licitação emitido 
pela CPL (fls. 71/78); 

Certidões de regularidade fiscal/tributária e trabalhista, 
dados bancários da contratada, atos constitutivos e documento 
pessoal do seu representante (fls. 79/94 e 117); 

Minuta do contrato (fls. 95/100). 

É o breve relatório. Passa-se à análise. 

- FUNDAMENTOS 

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

A Constituição Federal, ao tempo em que estabelece o princípio licitatório, 
prevê também a possibilidade de o legislador estabelecer exceções ao dever geral de licitar: 

Art 37, 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 
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permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 

Tais exceções encontram-se especialmente dispostas pela Lei n2  8.666/93, 
que traz normas gerais de licitação e contratos para a Administração Pública em todos os 
seus âmbitos: 

Art. 2Q 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. 

Dentre as possibilidades de contratação direta, previstas pela Lei n° 
8.666/93, têm-se as situações de licitação dispensada (art. 17), de licitação dispensável 
(art. 24) e as hipóteses de inexigibilidade (art. 25), esta última exceção legal ao dever geral 
de licitar refere-se especificamente ao caso em análise. 

A inexigibilidade de licitação se configura num cenário em que a competição 
se revela impossível de ser realizada, sendo esta sua marca nodal. Essa impossibilidade 
sempre decorre do objeto, seja porque único, como nos casos de produto exclusivo, seja 
porque, mesmo não sendo exclusivo, se mostra inconciliável com a ideia de comparação 
objetiva de propostas. 

Neste sentido é a doutrina de Rafael Carvalho Rezende Oliveira (Curso de 
Direito Administrativo, 2018, p. 474): 

A inexigibilidade de licitação pressupõe a inviabilidade de competição, na 
forma do art. 25 da Lei 8.666/1993.140 Tecnicamente, é possível afirmar que 
a inexigibilidade não retrata propriamente uma exceção à regra da licitação, 
mas, sim, uma hipótese em que a regra sequer deve ser aplicada. 
Trata-se da não incidência da regra constitucional da licitação, em razão da 
ausência do seu pressuposto lógico: a competição. 
A inviabilidade de competição pode decorrer de duas situações distintas: 

impossibilidade fótica de competição (ou impossibilidade 
quantitativa): o produto ou o serviço é fornecido por apenas um fornecedor 
(ex.: fornecedor exclusivo); e 

impossibilidade jurídica de competição (ou impossibilidade 
qualitativa): ausência de critérios objetivos para definir a melhor proposta, 
de modo que a licitação não teria o condão de estabelecer julgamento 
objetivo (ex.: contratação de artista). 
A inexigibilidade de licitação possui duas características principais: 

rol legal exemplificativo: os casos de inexigibilidade não dependem de 
expressa previsão legal, pois decorrem da circunstância fática que demonstra 
a inviabilidade da competição, o que é pelo art. 25 da Lei 8.666/1993 que 
utiliza a expressão "em especial" antes de enumerar, exemplificativamente, 
alguns casos de inexigibilidade; e 

vincula ção do administrador: constatada no caso concreto a 
impossibilidade de competição, a licitação deve ser afastada, 
justificadamente, sob pena de se estabelecer procedimento administrativo, 
que demanda tempo e dinheiro (princípios da eficiência e da economicidade), 
para se fazerem escolhas subjetivas ao finaL 
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10. Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
Siimula/TCU n° 252: A inviabilidade de competição para a contratação de 
serviços técnicos, a que alude o inciso lido art. 25 da Lei n° 8.666/93, decorre 
da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre 
os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e 
notória especialização do contratado. 

A situação ora em exame enquadra-se na hipótese de impossibilidade 
jurídica de competição, conforme se verá. 

A contratação direta por inexigibilidade de licitação fundamenta-se no art. 
25 da Lei n° 8.666/93, o qual elenca rol exemplificativo: 

Artigo 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. 

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

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

Como se observa, o art. 25, II da Lei n° 8.666/93 reconhece que 
determinados serviços, os "técnicos especializados", quando "singulares", são 
incomparáveis entre si, ainda que haja pluralidade de soluções e/ou executores. O artigo 13 
acima transcrito oferece uma lista de quais serviços são tratados como sendo "técnicos 
especializados". O presente caso trata da contratação de Instituição de Ensino 
Superior para a oferta de 3 (três) bolsas de estudo para Defensores Públicos para 
realizacão do Curso de Especializacão Lato Sensu em Direitos Humanos, tratando-se 
de temática transversal a todas as áreas de atuação da DPE/Pl.  

A própria Lei n° 8.666/93 define profissional de notória especialização, para 
fins de configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação: 

Art. 25. [..,j 
§ 1Q 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. 

Nesse passo, cumpre destacar que de acordo com as informações prestadas 
pela Escola Superior da Defensoria Pública e pela Diretoria Administrativa (fls. 04/05 e 
58/62 e 71/78), corroboradas pelos documentos acostados aos autos verifica-se que a 
empresa que se pretende contratar é de notória especialização. conforme 
apresentação do corpo docente do Curso e Projeto Pedagógico, que repousam às fis, 
06/08 e 11/37. 
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Observa-se ainda que, desde 2016. a DPE/PI oferta anualmente bolsas de 
estudo integrais para Defensores Públicos que deseiam se aperfeiçoar na área dos 
Direitos Humanos e que a experiência com a contratação da IES em questão vem se 
mostrando bastante exitosa, para a formação multidisciplinar dos membros da 
DPE/PI. 

Quanto à singularidade do objeto, esta deve ser assim entendida: "a 
singularidade do serviço depende da demonstração da excepcionalidade da necessidade a 
ser satisfeita e da impossibilidade de sua execução por parte de um profissional comum" 
(OLIVEIRA, 2018, p. 475). Serviços singulares são os executados segundo características 
próprias do executor. Correta, portanto, a observação de que "singulares são os serviços 
porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau de 
confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa" (CARVALHO FILHO, 2018, p. 
345). 

A natureza do objeto a ser contratado é que determina a inviabilidade de 
competição, em especial pelo grau de confiança envolvido entre contratante e contratado. 
Esse é o teor do entendimento do TCU, cuja sumula transcreve-se abaixo: 

Súmula/TCU n2  39: 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 n 2 8.666/93. 

A natureza singular da necessidade pública resulta na presença de confiança, 
com grau de subjetividade que impede a realização de licitação, ante a inexistência de 
critérios objetivos para comparação de propostas. Nas palavras de Marçal Justen Filho 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 14a ed., p. 380): 

A inviabilidade de competição também se verificará nos casos em que 
houver impossibilidade de seleção entre as diversas alternativas 
segundo um critério objetivo ou quando o critério da vantajosidade for 
incompatível com a natureza da necessidade a ser atendida. 

É exatamente o que se percebe no desenvolvimento de curso de treinamento 
e capacitação, conforme entendimento acolhido pelo e. Tribunal de Contas da União 
firmado na Decisão 439/1998 - Plenário - TCU, que considerou: 

Que as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para 
ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem como a 
inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros, 
enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso!! 
do art 25, combinado com o inciso Vida art 13 da Lei 9666/1993. 

Considerando-se o objeto que se pretende contratar, observa-se que. in  
casu. os serviços prestados por docentes de notória especialização são  
incomparáveis inviabilizando a competição. de modo q_ue a adoção de procedimento  
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licitatório pelo critério menor preço conduziria à obtencão de qualidade 
inadeq,uada. A adoção do critério melhor técnica também seria inviável, pois a 
proposta técnica seria, em rigor, programa ou a metodologia, de pouca ou nenhuma 
diferenciação. O êxito do treinamento depende dos docentes. cuia experiência  
domínio do assunto e didática são incomparáveis, singulares. 

Assim, constata-se que o Curso de Especialização Lato Sensu ofertado pela 
contratada, apresenta-se necessário, essencial e personalíssimo, dotado, portanto da marca 
da singularidade nos termos da lei. 

Logo, verifica-se, in casu, a presença dos três elementos exigidos pela Lei n° 
8.666/93 para a configuração de hipótese de contratação direta por inexigibilidadel: 
serviço técnico especializado, de natureza singular e a ser prestado por empresa de notória 
especialização, tornando assim impossível o estabelecimento de competição, através da 
comparação objetiva de propostas. 

Além dos requisitos acima, o parágrafo único do art. 26 da Lei n° 8.666/93, 
estabelece a necessidade de demonstrar a razão da escolha do fornecedor e a justificativa 
do preço, sempre que se realizar contratação por meio de inexigibilidade de licitação, 
verbis: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2Q e 4Q do art 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art .9Q desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruido, no que couber com 
os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o 
caso; 

- razão da escolha do fornecedor ou executante; 
-justificativa do preço; 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alotados. 

Verifica-se que a escolha da fornecedora  encontra-se justificada pela 
ESDEPI e pela Diretoria Administrativa às fls. 04/05 e 58/62 e 71/78, ao demonstrarem a 
notória especialização da contratada, ante a singularidade do objeto contratual. Como já 
observado, desde 2016, a DPE/PI vem ofertando anualmente bolsas de estudo integrais 
para o Curso de Especialização Lato Sensu ofertado pela contratada, com grande procura e 
resultados exitosos. 

Quanto à instificativa do preço  observa-se que foram juntados às fls. 
106/116 Cópia de convênio entre a Faculdade Adelmar Rosado e a OAB/PI, tendo por 
objeto o custeio de bolsas de estudo para advogado no Curso de Especialização Lato Sensu 
em Direitos Humanos. Tal pesquisa evidencia a compatibilidade do preço apresentado pelo 

1  Dl PIETRO, Direito Administrativo, 2018, p. 494. 
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contratado com o praticado junto a outros órgãos públicos, para a prestação de serviç 
semelhante e em condições equivalentes. 

A razão da escolha do fornecedor (inciso II) e a justificativa do preço (inciso 
III) estão devidamente fundamentadas nos seguintes documentos encontrados nos autos: 
Justificativa para a contratação apresentada pela ESDEPI (fls. 04/05), Termo de Referência 
com a justificativa da Diretoria Administrativa acerca contratação direta (fls. 58/64), 
Termo de Justificativa de lnexigibilidade de Licitação emitido pela CPL (fls. 71/78), 
Apresentação do corpo docente do Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos 
Humanos, ofertado pela Faculdade Adelmar Rosado (fls. 06/08), Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos Humanos, ofertado pela 
Faculdade Adelmar Rosado (fls. 11/37), Certidões de regularidade fiscal/tributária e 
trabalhista da contratada (fls. 79/94 e 117), Documentos que justificam o preço da 
contratação (fls. 106/116). 

A fornecedora escolhida possui notória especialização e apresentou preço 
compatível para o objeto contratado, dentro da pesquisa de mercado realizada, 
encontrando-se ainda devidamente habilitada para ser contratada pela Administração 
Pública. 

Verifica-se ainda nos autos a existência de autorização da Autoridade 
Superior competente para a contratação em apreço (fl. 67), bem como Memorando da 
Coordenação de Orçamento e Finanças, informando que há disponibilidade orçamentária 
para a contratação (fls. 68/69). 

Quanto à indicação do Fundo de Modernização e Aparelhamento da 
Defensoria Pública - FMADPEP como fonte de recursos para o pagamento .das despesas 
decorrentes da contratação em análise, verifica-se que tal previsão encontra-se autorizada 
pelo art. 94 da Lei Complementar Estadual n° 59/05.2  Isto porque se trata da contratação 
de Curso de Especialização para Defensores Públicos, que implicará no aperfeiçoamento 
profissional destes. 

Conclui-se, portanto, pela legalidade do procedimento de inexigibilidade de 
licitação, para contratação de Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos Humanos 
para financiamento de 3(três) bolsas de estudo para Defensores Público do Estado do 
Piauí. 

DA ANALISE DA MINUTA CONTRATUAL 

Analisando-se a minuta contratual juntada às fls. 95/100 dos presentes 
autos, verifica-se que observa os requisitos e cautelas recomendados pela Lei n2  8.666/93, 
especialmente as cláusulas necessárias (art. 55), a compatibilidade com o termo de 

2  Art. 94. Fica criado o Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí - 
FMADPEP, destinado a prover recursos para o aprimoramento profissional dos Defensores Públicos, a 
elaboração e execução de programas e projetos, a construção, ampliação e reforma das dependências 
destinadas ã Defensoria Pública, a aquisição e modernização de serviços de informática e aquisição de 
material. 
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justificativa de inexigibilidade de licitação/termo de referência e com a proposta 
selecionada (art. 54, §22), bem como os elementos formais previstos pelo art. 61. 

32. Por fim, nos termos do art. 26, caput, da Lei n° 8.666/93, impõe-se que a 
Autoridade Superior competente ratifique o Termo de justificativa n° 031/2019-CLC/DPE-
PI (fls. 71/78) e que seja determinada a publicação de extrato da ratificação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. Ressalta-se que 
tal publicação não afasta a necessidade de publicação também do extrato do contrato, após 
a sua assinatura, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 

III - CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, OPINA-SE favoravelmente à contratação da Faculdade 
Adelmar Rosado para o oferecimento do Curso de Especialização Lato Sensu em Direitos 
Humanos, mediante o financiamento de 3(três) bolsas de estudo para Defensores Públicos 
do Estado do Piauí, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 
13, VI da Lei n2  8.666/93 destacando-se a necessidade de observância ao disposto no 
item 32, 

APROVA-SE ainda a minuta contratual juntada aos autos, tendo em vista 
que atende os requisitos e cautelas recomendados pela Lei n° 8.666/93. 

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior. 

Teresina, 29 de novembro de 2019. 

Ana Teresa em° a Silveira 
Defensora Pública 

Assessora jurídica - DPG 
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*Y.  
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ 

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO 0-6 
Rubrica. 

Despacho 

Acolho 'parecer da Assessoria 
Jurídica N° 0236/2019 às fls. 117/124, do 
processo administrativo n° 2381/2019, na 

íntegra. 

À Coordenação de Licitação e 

Contratos, para conhecimento e providências. 

Teresina-PI, 29de novembro de 2019. 

Erisvaldo Má 
Defensor .1317 

ues Dos Reis 
ico Geral 

Rua•Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos I 64.046-00 -Teresina - Piauí 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.brIwww.defensoria.pi.detbr 1(86) 3232-0350 




