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Gabinete da Defensora Pública Geral

Assessoria Jurídica

Parecer n- 069/2018

Processo n- 00783/2018
Interessado: ESDEPI

Assunto: Contratação de palestrante

EMENTA: Direito administrativo. Contratação de

palestrante Cristiano Chaves de Farias que se

enquadra em serviços técnicos enumerados no art.
13 da Lei n^ 8666/93 - Natureza Singular - Notória

Especialização - Processo Licitatório - Inexigibilidade
- Art. 25, II, da Lei 8666/93 - Aperfeiçoamento.

Possibilidade jurídica do pedido. Aprovado
ressalvas.

com

I - RELATÓRIO

1. 0 presente processo administrativo refere-se à análise da legalidade para a

contratação direta por inexigibilidade do Professor Cristiano Chaves de Farias, que irá

ministrar palestra acadêmica no dia 17 de maio de 2018, às 18h às 20h30min, com

pagamento de honorários no valor de R$ 4.480,00 [quatro mil quatrocentos e oitenta reais],

cujo processo fora originado por intermédio de expediente da ESDEPI [fl. 01],

justificativa da necessidade da contratação às fls. 02/03.

2. Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que

importa a presente análise:

com

● Requisição da ESDEPI acompanhada da respectiva justificativa, fls.

01/03;

● Currículo do palestrante, fls. 04/09;

● Autorização da Autoridade Competente, fl. 10;

● Portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitação desta

Defensoria Pública Estadual, fl. 72;
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● Comprovante de residência do palestrante, além dos documentos

pessoais e dados bancários, fls. 13/15;

● TERMO DE JUSTIFICATIVA n^. 007/2018 - CLC DPE-Pl, optando pela

contratação direta por inexigibilidade de licitação, em consonância

o art 25, II, da Lei 8.666/93, indicando o Palestrante Cristiano Chaves

de Farias, fls. 16/21;

● Declaração da Coordenação de Finanças e Orçamento sobre a

disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação solicitada,

que será custeada pelo Fundo de Modernização e Aparelhamento da

DPE, com classificação de despesa Natureza 339036  - Fonte de Recurso

118,fl.25;

● Minuta do termo de contrato, a ser firmado com  o contratado, com

base no art. 25, II, da Lei n° 8666/93, fls. 26/31;

com

3. Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi

devidamente autuado, protocolado, numerado, contendo a autorização respectiva, a

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, em consonância com o

disposto no artigo 38, caput, da Lei n^ 8.666, de 1993.

4. É o breve relatório, onde passo a opinar.

11 - ANÁLISE JURÍDICA

5. A licitação é um procedimento administrativo formal que tem como escopo

proporcionar à Administração uma aquisição, uma venda ou uma prestação de serviços da

forma mais vantajosa, respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, isonomia,

impessoalidade, moralidade e publicidade.

6. Referida necessidade, fundamenta-se no inciso XXI, do artigo 37, da

Constituição Federal, verbis:

'Art 37 - Omissis

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, os obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrente nos
termos da lei, o qua! somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis ò garantia do cumprimento das

obrigações".



7. Assim, a licitação visa garantir a moralidade dos atos administrativos e dos

procedimentos da Administração Pública, e também  a valorização da livre iniciativa pela

igualdade no oferecimento da oportunidade de prestar serviços, bem como de comprar ou

vender ao Poder Público.

8. Como toda regra tem sua exceção, a Lei 8.666/93 permite como ressalva à

obrigação de licitar, a contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade

de licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei.

9. Neste ponto, 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. E é essa última em que justamente se amolda a hipótese

ora em exame. Vejamos o que diz a legislação:

"Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de

competição, em especial:

II - para o contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de

notória especialização, vedada a inexigibilidade paro serviços de

publicidade e divulgação.

Artigo 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos

profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorios ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou

tributárias;

IV-fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico;"

10. Como se vê, o art. 25, 11 da Lei Geral de Licitações reconhece que

determinados serviços, os "técnicos especializados”, quando "singulares", são

incomparáveis entre si, ainda que haja pluralidade de soluções e/ou executores. 0 artigo 13

acima transcrito oferece uma lista de quais serviços são tratados como sendo "técnicos

especializados”. O elemento central dessa hipótese de afastamento da licitação é: possível



presença de vários executores aptos, mas inviável  a comparação objetiva de suas

respectivas propostas.

11. Nesse sentido, segundo o magistério de HELY LOPES MEIRELLES:

Serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário,

prestados por quem, além de habilitação técnica e profissional -sao os

exigida para os serviços técnicos profissionais em geral, aprofundou-se
nos estudos, no exercício da profissão, na pesquisa científico, ou através

de cursos de pós-graduação ou de estágios de aperfeiçoamento".

12. Nesse passo, cumpre-nos destacar que de acordo com as informações
documentos acostados ao processoprestadas pela ESDEPI corroborado com os

administrativo, n profissional de que se pretende  a contratação é de notória

especialização, conforme currículo anexo.

13. Cumpre ressaltar que a atuação do Contratado  é personalíssima, sendo

extremamente qualificado no Direito Processual Civil Brasileiro, t^ndo—notória

especialização, possuindo relevante destaque e reconhecimento por seu trabalho e estudo,

em conformidade com os documentos acostados aos autos.

14. Em outro ponto, o parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93, determina 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

Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com

os seguintes elementos:

II - razão do escolha do fornecedor ou executante;

III -justificativa do preço.

15. Sobre as justificativas exigidas pelo dispositivo supramencionado, a

Administração justificou a escolha do fornecedor às fls .02/03, explicitando à exigência legal

quanto a notoriedade e singularidade.

16. Verifica-se, no entanto, que não há nos autos justificativa do preco (custo

total dos honorários do contratado!, nem tampouco qualquer documento que comprove
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valor de R$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais). Com isso, sugerímos que

sejam anexados tais documentos, ou, ainda, que seja solicitado ao contratado cópia de

contratos de outros entes públicos ou privados que o palestrante ministrou curso com

horária semelhante, para que seja comprovado que  o preço cobrado é de igual ou

0

carga

proporcional importância.

2.1. DA MINUTA DO CONTRATO

17. Passemos, por fim, à análise jurídica das cláusulas da minuta de contrato

apresentado às fls. 26/31.

18. Neste ponto, cumpre ressalvar que na CLÁSULA PRIMEIRA - DO OB|ET(l

não consta o local, a data e horário que irá ocorrer à respectiva palestra, devendg

pois, ser sanada esta omissão.

19. No mais, a minuta seguiu todas as cautelas e formalidades recomendadas

pela Lei Federal n.^ 8.666/93, possuindo, entre outras exigências, o número de ordem em

série anual, a indicação do nome da Defensoria Pública como órgão interessado, o regime de

definição precisa e adequada do objeto, com ressalva ao exposto no itemexecução e a

anterior.

III - CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, OPINA esta Assessoria jurídica pela contratação

mediante inexigibilidade de licitação conforme permissivo legal constante no artigo 25, II

da Lei 8.666/93 c/c com o artigo 13 da supracitada Lei, com ressalva ao exposto no item

16.

21. Quanto à minuta do contrato manifesto-me pela APROVAÇÃO desta, eis que

seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.- 8.666/93, com ressalva ao

exposto nos item 18 deste opinativo.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 02 de abril de 2018.

patrícia f. monte fèitosa
Chefe de Gabinete da

Defensora Pública Geral do Estado do Piauí.
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