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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 130/2021/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.001022/2020-34
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Contratação direta de ins�tuição, por dispensa de licitação, para prestação de
serviço de realização de concurso público.

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1. Contratação direta de
ins�tuição, por dispensa de licitação, para
prestação de serviço de planejamento,
organização, execução e acompanhamento de
concurso público. Preenchimento dos requisitos
do art. 24, XIII da Lei nº 8.666/93. Regularidade da
contratação direta in casu. 2. Minuta de contrato
que preenche os requisitos e cautelas
recomendados pela Lei Federal nº 8.666/93,
compa�vel ainda com a Resolução CSDPE nº
141/2021, que aprovou o Regulamento do
Concurso Público. 3. Aprovação com ressalvas.

  

Exmo. Sr. Defensor Público Geral,

 

I. RELATÓRIO

1. Os autos foram encaminhados para parecer, na forma 
do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, objetivando a análise da legalidade de procedimento de
dispensa de licitação e da minuta do contrato correspondente, o qual tem por objeto a contratação direta do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS – CEBRASPE, para o planejamento, organização, execução e acompanhamento de concurso
público, com vistas ao provimento de 5 (cinco) vagas da carreira de Defensor Público do Estado do Piauí,
mais cadastro de reserva.

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

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

a) Determinação do DPG para deflagração do competente procedimento licitatório para
contratação devidamente fundamentada (doc. SEI 1055673);

b) Regulamento do Concurso Público aprovado pela Resolução CSDPE nº 141/2021 com
publicação (doc. SEI 1564238);

c) Justificativa da Diretoria Administrativa acerca da necessidade da contratação (doc. SEI
1792548);

d) Termo de referência retificado (doc. SEI 2030873);
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e) Proposta do CEBRASPE retificada (doc. SEI 2129619);

f) Documentos que comprovam a habilitação jurídica, a regularidade fiscal/tributária e
trabalhista, a qualificação econômica e a capacidade técnica do CEBRASPE (doc. SEI
1792657, 1793916, 1793930, 1793948, 1793961, 1793974, 1794076, 1794087, 1794135,
1794182, 1794232, 1794270, 1794283, 1794314, 1794322, 1794333, 1794336, 1794341,
1794344);

g) Contrato similares firmados pelo CEBRASPE com outras instituições públicas (doc.
SEI 1794355, 1794363, 1794372, 1794379);

h) Justificativa do preço apresentada pelo CEBRASPE (doc. SEI 1794396);

i) Termo de justificativa de dispensa de licitação assinado pela autoridade competente
(doc. SEI 1890283);

j) Aprovação do termo de referência retificado pelo DPG e autorização para o
prosseguimento do procedimento de contratação (doc. SEI 2052860);

k) Portaria que designou a Comissão do Concurso Público (doc. SEI 2202522);

l) Minuta contratual (doc. SEI 2211917);

m) Informação da Coordenação de Orçamento e Finanças quanto à classificação da
despesa orçamentária decorrente da contratação pretendida e a sua adequação às leis
orçamentárias (doc. SEI 2239694);

n) Ato do ordenador de despesa declarando a adequação orçamentária da despesa
decorrente da contratação pretendida e optando pela aplicação da Lei nº 8.666/93 (doc.
SEI 2240576).

4. Quanto à formalização do processo, percebe-se que foi devidamente autuado, numerado, autorizado pela
autoridade competente, além de constar a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, conforme preceitua o art. 38 da Lei nº 8.666/93.

5. É o breve relatório. Passa-se à análise.

II. FUNDAMENTAÇÃO

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

7. Tais exceções encontram-se especialmente dispostas pela Lei nº 8.666/93, que traz normas gerais de
licitação e contratos para a Administração Pública em todos os seus âmbitos:

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.
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8. Dentre as possibilidades de contratação direta, previstas pela Lei nº 8.666/93, têm-se as hipóteses de
inexigibilidade (art. 25), as situações de licitação dispensada (art. 17) e de licitação dispensável (art. 24). Esta
última exceção legal ao dever geral de licitar refere-se especificamente ao caso em análise.

9. A contratação direta por dispensa de licitação deve fundamentar-se em um dos incisos do art. 24 da Lei nº
8.666/93. Nestas hipóteses, o legislador faculta ao administrador a realização da licitação, pois, apesar de
haver viabilidade de competição, a competência fica inserida no campo da discricionariedade administrativa.
Precisamente por constituírem exceção ao dever geral de licitar, a interpretação dos dispositivos legais deve
ser feita em sentido estrito, tratando-se de rol taxativo.

10. As hipóteses de licitação dispensável podem ser divididas em quatro categorias: em razão de situações
excepcionais; em razão do objeto; em razão da pessoa; em razão do pequeno valor (DI PIETRO, Direito
Administrativo, 2018, p. 484).

11. In casu, conforme Termo de Justificativa acostado aos autos (doc. SEI 1890283), a contratação direta por
dispensa justifica-se em razão da pessoa a ser contratada, com fulcro no inciso XIII do art. 24 da Lei nº
8.666/93, abaixo transcrito:

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; 

12. Quanto a tal hipótese, aplica-se ainda o que dispõe o art. 26:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o 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. 8o 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 instruído, 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;          

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço;

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

13. Sobre o tema, Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2014,
p. 398) leciona que a hipótese de dispensa de licitação prevista pelo art. 24, XIII da Lei nº 8.666/93
fundamenta-se numa função extraeconômica da contratação, caso em que a contratação não é norteada pelo
critério da vantagem econômica, mas pela busca de outra finalidade que o Estado pretende realizar.

14. Segundo Joel de Menezes Niebuhr (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública, 2015, p. 307), na
referida hipótese legal, a dispensa de licitação é concebida com o intuito de fomentar entidades que
desenvolvem atividades relevantes ao interesse público, oferecendo-lhes tratamento diferenciado, ao permitir
a contratação direta.

15. A doutrina se debruça sobre os requisitos que devem ser preenchidos para a possibilidade de contratação
direta com fundamento no inciso XIII. Segundo Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério
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Público junto ao TCU, em seu Curso de Licitações e Contratos Administrativos:

A contratação direta alicerçada nesse dispositivo legal está autorizada desde que
atendidos, concomitantemente, os pressupostos expressamente nele estabelecidos como:
a) O fim buscado pela instituição – pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, ou
recuperação social do preso; b) A inquestionável capacitação da instituição para o
desempenho da atividade contratada – inquestionável reputação ético-profissional; e c)
Não ser a obtenção de lucro a disposição preponderante da entidade – ausência de
finalidade lucrativa. Acrescente-se, ainda, como circunstância necessária para
caracterizar a excepcionalidade prescrita no inciso retro reproduzido, mesmo não
constando expressamente do texto legal, a pertinência entre o objeto da contratação e o
ramo de atividade da entidade, isto é, o vínculo entre o fim da instituição e o objeto
contratado. (LUCAS ROCHA FURTADO, Curso de Licitações e Contratos
Administrativos, 2015, p. 154/155).

16. No mesmo sentido, manifesta-se Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

De acordo com as exigências do dispositivo em comento, a dispensa somente será
possível se preencher os requisitos enumerados a seguir: a) entidade sem fins lucrativos:
são as associações civis ou fundações privadas. É oportuno frisar que a ausência de lucro
não significa déficit, mas, sim, ausência de distribuição, direta ou indireta, do superávit
entre os “sócios”; b) inquestionável reputação ético-profissional da entidade: trata-se de
conceito indeterminado, mas seria possível impedir a contratação de entidade declarada
inidônea por determinado Ente Federado; c) previsão no estatuto ou no regimento interno
de que a entidade tem por finalidade o desenvolvimento da pesquisa, do ensino, do
desenvolvimento institucional ou da recuperação social do preso; d) pertinência entre o
objeto do contrato e o objeto social da entidade contratada; e) caráter intuito personae do
contratado: a entidade deve executar diretamente o serviço, sendo vedadas, em princípio,
as subcontratações; e f) apesar do silêncio da norma em questão, o valor do contrato
deve respeitar os preços praticados no mercado, na forma do art. 26, parágrafo único, III,
da Lei de Licitações. (RAFAEL OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administrativos, 2017,
p. 44/45)

17. Corroborando tal entendimento, transcreve-se ainda a doutrina de Joel de Menezes Niebuhr:

Em primeiro lugar, se a dispensa é para entidades dedicadas à pesquisa, ao 
ensino, ao desenvolvimento institucional ou à recuperação do preso, evidentemente que o
contrato a ser celebrado precisa guardar pertinência a tais finalidades.

[...]

Em segundo lugar, a instituição precisa dedicar-se à área objeto do contrato, 
que deve se relacionar com um dos objetivos enunciados no dispositivo supracitado e
revelar experiência nela.

[...]

Registre-se que o Tribunal de Contas da União vê com bastante restrição a possibilidade
da entidade contratada com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93
subcontratar préstimos com terceiros. A regra é que, se a entidade foi contratada em
razão dos seus atributos pessoais, ela deve prestar diretamente os serviços e não terceiros
por ela subcontratados. Em decisão recente, o Tribunal de Contas da União entendeu que 
seria permitida a subcontratação apenas de serviços tocantes “a partes não relevantes do
objeto, quer técnica quer economicamente, mantendo-se íntegros os fundamentos da
contratação sem licitação” (TCU, Acórdão nº 522/2014, Plenário. Rel. Min. Benjamin
Zymler. Julg. 12.03.2014.). (JOEL DE MENEZES NIEBUHR, Dispensa e Inexigibilidade
de Licitação Pública, 2015, p. 309/310).
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18. Nesta esteira, assenta-se a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a respeito da hipótese de
contratação direta em apreciação:

(...)7. Este Tribunal tem reiteradamente afirmado que a contratação com dispensa de
licitação de instituição sem fins lucrativos, com fulcro no art. 24, XIII, da Lei 8.666/1 993,
somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo entre o mencionado dispositivo, a
natureza da instituição e o objeto a ser contratado, além de comprovada razoabilidade do
preço cotado. Há a necessidade de ficar demonstrado que a entidade contratada - além
de ser brasileira, sem fins lucrativos, detentora de inquestionável reputação ético-
profissional e incumbida regimental e estatutariamente do ensino, da pesquisa ou do
desenvolvimento institucional - tem capacidade de executar, com sua própria estrutura e
de acordo com suas competências, o objeto do contrato, vedada a subcontratação. Nesses
casos o contrato deve vincular-se a projeto a ser cumprido em prazo determinado e que
resulte em produto bem definido, não cabendo a contratação de atividades continuadas
nem de objeto genérico (Acórdão 2.672/2010, Plenário, rel. Min. Raimundo Carreiro).

(...) a jurisprudência da Casa é no sentido da possibilidade da terceirização da realização
de concurso público, mediante licitação ou contratação direta, 
observando-se que a licitação continua sendo a regra geral e a contratação direta,
exceção, que, como tal, somente deve ser adotada quando houver o 
preenchimento dos requisitos do art. 24, XIII, da Lei 8.666/1 993, devendo a
Administração contratante deixar evidenciada, ainda, a correlação entre o objeto
contratado e o seu desenvolvimento institucional (Acórdão 2.1 49/2006, 2ª Câm., rel. Min.
Ubiratan Aguiar, rel. da deliberação recorrida Min. Benjamin Zymler).

19. A Corte de Contas Federal inclusive consolidou o entendimento acima exposto, através da aprovação de
duas súmulas:

Súmula nº 250: A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de
licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, somente é admitida nas
hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da
instituição e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços
de mercado.

Súmula nº 287: É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por
meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, desde
que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado
o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada, além de
comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.

20. Assim, verificada a possibilidade, em tese, de contratação de instituição para a realização de concurso
público, por meio de dispensa de licitação, cumpre observar, o preenchimento dos requisitos legais
explicitados pela doutrina e jurisprudência, no caso sob análise, que se passará a verificar por itens a seguir.

Ins�tuição brasileira, sem fins lucra�vos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento ins�tucional.

21. Conforme previsão dos artigos 1º e 5º do Estatuto Social juntado aos autos (doc. SEI 1792657 – fl. 8), o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS – CEBRASPE é constituído sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede e foro
em Brasília/DF, e tem por finalidade precípua fomentar e promover o ensino, a pesquisa científica, o
desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento institucional.

Inques�onável reputação é�co-profissional / Razão da escolha da executante

22. A instituição escolhida é reconhecida nacionalmente e tida como referência na organização e realização
de concursos públicos, tendo herdado a expertise e a experiência acumuladas na execução de milhares de
certames organizados pelo antigo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos - Cespe/UnB, instituição esta
que veio a suceder, não havendo qualquer mácula ou registro desabonador quanto à sua reputação em seu
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meio de atuação. Verifica-se na proposta apresentada pelo CEBRASPE sua extensa carteira de clientes,
dentre os quais, inúmeras Defensorias, Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, Ministérios Públicos,
Procuradorias e o Superior Tribunal de Justiça, bem como a relação dos certames promovidos desde 2014
(doc. SEI 2129619 – fls. 9 e 68).

23. Foram ainda juntados aos autos atestados de capacidade técnica, emitidos pelas Defensorias Públicas do
Rio Grande do Norte, Acre e Pernambuco, pela Secretaria de Planejamento de Sergipe (Concurso de
Procurador do Estado) e Procuradoria Geral do Estado do Amazonas comprovando a capacidade técnica do
CEBRASPE e sua experiência exitosa na área objeto do contrato, justificando as razões da escolha da
referida instituição (doc. SEI 1794314, 1794322, 1794333, 1794336, 1794341).

Per�nência entre o objeto do contrato e o objeto social da en�dade contratada

24. Conforme previsão do art. 5º do Estatuto Social do CEBRASPE (doc. SEI 1792657 – fl. 8), a instituição
tem por finalidade precípua fomentar e promover o ensino, a pesquisa científica, o desenvolvimento
tecnológico e o desenvolvimento institucional, por meio, dentre outros objetivos: de promover e realizar
programas e projetos científicos, tecnológicos, de inovação e de formação de pessoas na área de avaliação e
seleção (inciso II); de desenvolver atividades de suporte técnico e logístico a instituições públicas e privadas
na área de avaliação e seleção (inciso IV) e de prestar serviços relacionados à sua finalidade, especialmente
realizar concursos públicos, processos de seleção, exames, avaliações, certificações, acreditações e correlatos
(inciso V).

25. Observa-se que os objetivos institucionais do CEBRASPE acima indicados encontram correlação direta
com objeto do contrato que se pretende firmar, cuja execução promoverá o desenvolvimento institucional da
contratante (DPE/PI), pois, conforme bem descrito na Justificativa juntada aos autos pela Diretoria
Administrativa (doc. SEI 1792548), a realização de concurso público e o ingresso de novos membros, para
fazer face à aposentadoria de Defensores Públicos, vem ao encontro do previsto pelo Plano Estratégico da
DPE/PI, pelo Plano Plurianual 2020/2023 (Lei nº 7.326/19) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente
(Lei nº 7.426/20), a fim de que a DPE/PI possa dar continuidade ao fortalecimento de sua autonomia e
consolidação institucional.

26. Ademais, conforme precisamente explicitado no termo de referência constante nos autos (doc. SEI
2030873 – fl. 4):

[..]denota-se que as atividades relacionadas à promoção de concurso público, de modo
geral, têm pertinência com o desenvolvimento institucional da DPE/PI. Essa afirmação
apoia-se no entendimento de que a política de recursos humanos da Administração
Pública inicia-se com a seleção, mediante concurso público, de pessoal para provimento
dos seus cargos vagos. E o desenvolvimento institucional da Administração depende,
dentre outros fatores, da qualificação do pessoal selecionado, que deve atender, desde o
princípio, às necessidades do órgão contratante. Portanto, não há como dissociar o
desenvolvimento institucional do objeto “realização de concurso público”.

[...] faz-se mister esclarecer, ademais, que a eficiência na Administração Pública,
princípio constitucional a ser perseguido de forma constante, passa necessariamente pela
seleção de pessoal que integrará os quadros dos órgãos e entidades da Administração.
Todos os demais programas, ações, projetos e atividades voltados para resultado
institucional têm que levar em conta os recursos humanos de que dispõe a Instituição. Daí
a correlação do presente objeto – realização de concurso público – com o
desenvolvimento institucional, porquanto este depende diretamente de um processo
seletivo com excelência de qualidade.

27. Assim, entende-se devidamente traçada nos autos a pertinência/correlação do objeto contratado com o
desenvolvimento institucional da contratante, demonstrando-se de forma inequívoca a essencialidade do
preenchimento dos cargos vagos de Defensor Público para o seu desenvolvimento da instituição.

Caráter intuito personae
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28. Conforme orientação do TCU vista acima, a instituição a ser contratada deve ter a capacidade de executar
o objeto do contrato, com sua própria estrutura e de acordo com suas competências, admitindo-se a
subcontratação apenas de partes não relevantes do ajuste.

29. No presente caso, observa-se que o item 24.2.23 do termo de referência (doc. SEI 2030873 – fl. 35) prevê
como obrigação da contratada “executar direta e integralmente o objeto do contrato a ser celebrado com o
objeto especificado no Termo de Referência”; no mesmo sentido, a cláusula 5.23 da minuta contratual (doc.
SEI 2211917) dispõe como obrigação da contratada “executar direta e integralmente o objeto especificado
no Termo de Referência e neste instrumento”. Não há previsão de subcontratação.

30. A fim de comprovar as condições de habilitação técnico-operacional, conforme previsto pelo item 11 do
termo de referência (doc. SEI 2030873 – fl. 11), o CEBRASPE apresentou atestados de capacidade técnico-
operacional, emitido por entidades públicas, que comprovam que a instituição prestou serviços com objeto
similar ao que será contratado, ou seja, que executou exitosamente serviços de realização de concursos
públicos em âmbito nacional (doc. SEI 1794314, 1794322, 1794333, 1794336, 1794341).

31. Além disso, conforme previsto pelo item 10 do termo de referência (doc. SEI 2030873 – fl. 10), o
CEBRASPE também apresentou documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira, os
quais demonstram sua boa e regular situação financeira (doc. SEI 1793916, 1793930, 1793948, 1793961,
1793974, 1794076, 1794087, 1794135, 1794182, 1794232, 1794270, 1794283).

32. Constata-se ainda que na proposta apresentada, o CEBRASPE indicou a relação dos membros de sua
equipe técnica, com a indicação das funções e atividades que serão desenvolvidas por cada qual na execução
do objeto contratual (doc. SEI 2129619 – fl. 64), bem como declarou perante a contratante: possuir equipe
técnica de apoio para o desenvolvimento das atividades de coordenação, supervisão, controle e avaliação do
processo; dispor de instalações e aparelhamentos adequados para a digitalização, processamento e guarda
dos materiais produzidos para a aplicação; dispor de sala-cofre blindada e com controle eletrônico de
abertura e fechamento, monitoramento por CFTV, servidor de banco de dados com criptografia e controles
de acesso; dispor de serviços especializados indispensáveis ao transporte das provas, bem como
armazenamento, em sala cofre própria, absolutamente segura, com vigilância 24 horas e entrada restrita;
dispor de capacidade de mobilização dos colaboradores necessários a todas as fases de sua responsabilidade,
em quantidade, formação e experiência requeridas; dispor de parque gráfico próprio, dotado de mecanismos
que garantem segurança na produção dos cadernos de prova e monitorado ininterruptamente por circuito
interno de TV, com controle de acesso biométrico e possibilidade de emissão de relatório de acesso, e de
parque computacional próprio, dotado de mecanismos que garantem segurança, integridade, inviolabilidade e
auditoria dos dados, para elaboração do caderno de provas, correção das questões e processamento das
demais fases e etapas do concurso, sala cofre para armazenamento das provas impressas e/ou fases de
preparação, bem como todos os equipamentos descritos no Termo de Referência a serem utilizados na
realização do concurso público, facultando-se, desde já, aos membros da Comissão de Concurso, a prévia
inspeção das instalações e equipamentos, de forma a comprovar a segurança na produção dos cadernos de
prova, na elaboração e na correção das questões.

33. Vê-se, portanto, que a partir dos documentos juntados aos autos, a CEBRASPE comprova possuir
capacidade técnica, estrutura operacional e lastro econômico-financeiro para executar diretamente o objeto
contratual.

Valor do contrato deve respeitar os preços pra�cados no mercado / Jus�fica�va do preço

34. A cautela no tocante ao preço da proposta escolhida foi devidamente resguardada, comprovando-se sua
compatibilidade com o mercado de concursos, diante da comparação entre os preços praticados pela
instituição com outras entidades, para a execução de contratos similares, os quais foram juntados aos autos
(doc. SEI 1794355, 1794363, 1794372, 1794379). Entende-se assim devidamente demonstrada a
razoabilidade do preço cotado na proposta da CEBRASPE (doc. SEI 2129619), a qual apresentou ainda
justificativa fundamentada quanto ao preço praticado (doc. SEI 1794396).

35. Neste ponto, cumpre relembrar que a hipótese prevista pelo inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93
abrange contratações que não se orientam exclusivamente pelo princípio da vantajosidade, de modo que
buscar apenas o menor preço tornaria inútil o dispositivo legal, cujo objetivo é incentivar a assunção pelas
entidades da sociedade civil de funções de interesse supraindividual (MARÇAL JUSTEN FILHO,
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Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2014, p. 443). Por essa razão, exige-se a
compatibilidade/razoabilidade do preço proposto, a fim de evitar a prática de preços abusivos, distanciados
da realidade, o que não ocorre no presente caso.

36. Observa-se ainda que foram cumpridos os seguintes requisitos pertinentes aos procedimentos de dispensa
de licitação:

Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput da
Lei nº 8.666/93);
Solicitação da contratação indicando o interesse da Administração (doc. SEI 1055673);
Autorização da autoridade competente para o procedimento de contratação, conforme art. 38, caput da
Lei nº 8.666/93 (doc. SEI 2052860);
Justificativa para a contratação indicando a necessidade administrativa, com vistas ao cumprimento do
art. 26, caput da Lei nº 8.666/93 (doc. SEI 1792548);
Elaboração de Termo de Referência com descrição clara do objeto e aprovação pela autoridade
competente, com vistas ao cumprimento do art. 6º, IX, 7º, I e II e 
§ 2º da Lei nº 8.666/93 (doc. SEI 2030873 e 2052860);
Termo de dispensa de licitação elaborando pela CPL, contemplando a caracterização da situação de
dispensa, com vistas ao cumprimento do art. 26, caput da Lei nº 8.666/93 (doc. SEI 1890283);
Declaração de adequação da despesa decorrente da contratação com as leis orçamentárias, nos termos
do art. 16, II da LRF e ainda em consonância com os art. 7º, § 2º, III e 38 da Lei nº 8.666/93 (doc. SEI
2240576);
Opção pela contratação direta segundo os preceitos da Lei nº 8.666/93, conforme autoriza o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (doc. SEI 2240576);
Comprovação nos autos da habilitação jurídica, regularidade fiscal/tributária e trabalhista, qualificação
técnica e econômico-financeira da Instituição, conforme art. 27 e seguintes da Lei nº 8.666/93 (doc.
SEI 1792657, 1793916, 1793930, 1793948, 1793961, 1793974, 1794076, 1794087, 1794135,
1794182, 1794232, 1794270, 1794283, 1794314, 1794322, 1794333, 1794336, 1794341, 1794344).

37. Conclui-se, portanto, pela legalidade do procedimento de dispensa de licitação, para a contratação direta,
por dispensa de licitação, do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E
DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, cujo objeto é o planejamento, organização, execução e
acompanhamento de concurso público.

38. Ressalta-se, entretanto, que o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de
Distribuição de Ações de Falência e Recuperações Judiciais encontram-se com prazo de validade
vencido, devendo ser atualizados (doc. SEI 1793916). Além disso, não se verificou a juntada aos autos
das Certidões emitidas pelo TCU, CNJ e CEIS.

39. Por fim, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, impõe-se que seja publicado o extrato do
Termo de Justificativa nº 013/2021 (doc. SEI 1890283), devidamente ratificado pelo Defensor Público
Geral, 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 nº 8.666/93.

DA ANALISE DA MINUTA CONTRATUAL

40. Analisando-se a minuta contratual juntada aos presentes autos (doc. SEI 2211917), verifica-se que
observa os requisitos e cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93, especialmente as cláusulas necessárias
(art. 55), a compatibilidade com o termo de justificativa de dispensa de licitação, termo de referência e com a
proposta selecionada (art. 54, §2º), bem como os elementos formais previstos pelo art. 61. Verifica-se ainda a
adequação à Resolução CSDPE nº 141/2021, que aprovou o Regulamento do Concurso Público (doc. SEI
1564238).

41. Ressalta-se, todavia, a necessidade de inclusão dos dados bancários do CEBRASPE, tendo em vista
a previsão contratual de possível pagamento por parte da contratante, a depender do quantitativo de
inscrições. Tais dados constam à fl. 41 da proposta apresentada (doc. SEI 2129619).

III. CONCLUSÃO
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42. Ante todo o exposto, OPINA-SE favoravelmente à regularidade da dispensa de licitação para a
contratação direta do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE
PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE para o planejamento, organização, execução e
acompanhamento de concurso público, com vistas ao provimento de 5 (cinco) vagas da carreira de Defensor
Público do Estado do Piauí, mais cadastro de reserva, com fundamento no art. 24, incisos XIII da Lei nº
8.666/93, destacando-se a necessidade de observância ao disposto nos itens 38 e 39 deste opinativo.

41. APROVA-SE ainda a minuta contratual juntada aos autos, tendo em vista que atende os requisitos e
cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93, destacando-se a necessidade de observância ao disposto no
item 41 deste parecer.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 30 de agosto de 2021.

Ana Teresa Ribeiro da Silveira

Defensora Pública

Assessora Jurídica - DPG

Documento assinado eletronicamente por ANA TERESA RIBEIRO DA SILVEIRA SAMPAIO -
Matr.0311375-2, Defensor Público, em 30/08/2021, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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