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TERMO DE JUSTIFICATIVA 012/2022 - CLC DPE-PI 

Processos SEI nº: 00303.004968/2022-14 

Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de curso de capacitação de 

servidores que atuam na área de licitações e contratos administrativos, conforme 

especificações e quantidades descritas no Projeto Básico. 

Valor Estimado: R$ 8.970,00 (oito mil novecentos e setenta reais). 

Possibilidade Legal: Inexigibilidade de Licitação 01/2022, Artigo 25, inc. II, da Lei nº 

8.666/93. 

 

I – Do relatório: 

Trata-se de demanda solicitada pela Diretoria Administrativa - DADM, através do 

Memorando 051/2022 (5858980), onde solicita a contratação de empresa para realização da 

capacitação de servidores que atuam na área de licitações e contratos administrativos, 

conforme especificações e quantidades descritas no Projeto Básico, para a aplicação do novo 

regime licitatório da Lei nº 14.133/2021, principais aspectos, identificando os principais 

desafios que a nova Lei traz para as contratações públicas e solucioná-los em conformidade 

com a legislação e doutrina aplicada, incluindo as orientações do TCU.  

A indicação sugerida se justifica em razão da necessidade da capacitação dos 

servidores, tendo em vista que será um tarefa difícil de transição das leis, sendo de suma 

importância a premente adequação do aparato administrativo para implementação das novas 

regras. A Defensoria Pública, diante da proximidade do prazo final para aplicação obrigatória 

da NLLC, deve regulamentar os pontos necessários e capacitar seus servidores. 

É de relevância ressaltar a vantajosidade do investimento sugerido para 

capacitação, sendo proposto um treinamento realizado presencialmente, com carga horária 

total de 24 (vinte e quatro) horas de capacitação, sendo disponibilizado apostila do curso 

exclusiva com conteúdo específico, material de apoio e acompanhamento de monitor em sala 

para melhor atender os participantes, durante todo o treinamento. 

Foram anexados aos autos Orçamento (5860827), Documentação da Contratada 

(5860949), Documento da Programação do Curso e currículos dos palestrantes (5862531).  

Encaminhado os autos ao Defensor Público Geral do Estado do Piauí, para 

deliberação acerca da presente contratação, sobrevindo a decisão no despacho 2981 

(5862912), com a aprovação do procedimento para contratar a empresa especializada na 

realização de curso de capacitação de servidores que atuam na área de licitações e contratos 

administrativos. 
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Cumpre informar que após a análise que será feita por esta comissão, o processo 

deverá ser submetido à análise Jurídica da modalidade e cláusulas contratuais pela Assessoria 

Jurídica da DPE/PI e posterior ratificação da autoridade superior ordenadora da despesa. 

É o relatório. 

II –  Da Fundamentação: Inexigibilidade de licitação fundada no art. 25, inc. II C/C 

art.13, inc.VI da lei 8.666/93.  

II.I – O princípio do dever geral de licitar e as exceções admitidas pela lei 

Nossa Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XXI, preconiza como regra 

fundamental na gestão pública o Princípio de Dever Geral de Licitar, vinculando a realização 

de prévio torneio licitatório como pressuposto de validade na celebração de contratos de 

compras, obras, serviços e alienações no âmbito dos órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública, alcançando os três Poderes e todas as esferas de Governo.  

Tal princípio cumpre tripla função sob a ótica constitucional, a saber: a) garantir 

livre e democrático acesso aos negócios governamentais a todos os administrados que 

reunirem condições de bem executar o objeto que se pretenda contratar; b) atrair maior 

vantagem econômica para a administração quando da realização de despesa pública; e, c) 

ofertar à sociedade ampla publicidade dos atos administrativos que envolvem justamente o 

consumo de recursos financeiros públicos. 

A licitação pública é um procedimento administrativo por meio do qual a 

administração, após uma sucessão pré-ordenada de atos formais, e segundo as regras definidas 

pelo edital, seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Em que pese 

o teor do regramento citado, e que em razão dessa natureza deve ser observado com rigor, tal 

princípio, por óbvio, admite exceções.  

Vez ou outra uma dada situação fática poderá revelar que o instituto da licitação 

pública surge como meio inadequado para a consecução das necessidades de interesse público 

que ele mesmo visava atender. E o que ocorre nos casos de situação calamitosa ou 

emergencial em que a demora natural do burocrático processo licitatório impede o 

afastamento de dano irreparável ou de difícil reparação para a Administração com o 

adiamento da providência. 

 Em outros casos ainda, a licitação pública poderia mesmo se revelar 

absolutamente inócua, como ocorre nos casos das contratações realizadas com fornecedores 

de produtos ou prestadores de serviço exclusivo. Afinal, na medida em que inexistam 

competidores, submeter a oportunidade de contratação a um torneio — que pressupõe a 

existência de pluralidade de contendores nada adiantaria a Administração arcar com o custo 

do processo administrativo, movimentar o aparelhamento da máquina estatal, despender 

tempo, adiando a solução para a necessidade de interesse público surgida, se, no dia, hora e 
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local designado para a disputa, somente aquele (porquanto exclusivo, único existente) se 

apresentaria munido de proposta e de documentos de habilitação.  

Não por outro motivo o Constituinte, reconhecendo que não será em todos os 

casos torneio licitatório útil ao objeto que se destina, fez inaugurar o texto constitucional retro 

citado com a expressão — Ressalvados os casos especificados na legislação..., admitindo, 

pois, a existência de excepcionalidades casuísticas, atribuindo competência para que norma 

infraconstitucional pudesse discorrer sobre as possíveis hipóteses nas quais seria aceitável o 

afastamento do Dever Geral de Licitar.  

Assim, são previstas na Lei Geral das Licitações e Contratos Administrativos, Lei 

Federal n°. 8.666/93 em seus artigos 24 e 25 as situações em que o agente público poderá 

deixar de promover a licitação, realizando contratação por indicação direta da pessoa do 

contratado, estabelecendo ainda as condições e requisitos a cada caso para fazê-lo. No 

primeiro dispositivo, temos os casos de dispensa e, no segundo, os de inexigibilidade de 

licitação.  

O presente termo de justificativa tem por finalidade esmiuçar uma dessas 

hipóteses, qual seja, aquela cabível nos casos de inexigibilidade de licitação por ausência de 

competidores, nos casos de contratação de serviços técnicos com profissionais ou empresa de 

notória especialização. 

II.II –  Da inexigibilidade de licitação   

Os casos de financiamento de cursos para treinamento e ou aperfeiçoamento de 

pessoal, seja técnico-administrativo, seja membro são instruídos através de inexigibilidade de 

licitação, com base no art. 25, II e art. 13, VI, da Lei nº 8666/93, conforme já pacificou a 

AGU e o TCU: 

PORTARIA Nº 382, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 (Altera a 

Orientação Normativa nº 18, de 1º de abril de 2009.) 

Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de 1º de abril de 2009, de 

caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º 

e 17 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N° 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, PESSOAS NATURAIS E 

JURÍDICAS PARA MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OU A 

INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS. 
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O ART. 25,CAPUT, COMO FUNDAMENTO, IMPÕE A 

CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU POR 

EXCLUSIVIDADE DO OBJETO PERSEGUIDO PELA 

ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS 

AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO 

DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA MAIORES POR 

PARTE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. 

A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO ART. 25, INCISO II, DA 

LEI N° 8.666, DE 1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS 

REQUISITOS DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E DA 

SINGULARIDADE DO CURSO. 

INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE 

PESSOAL. CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E 

JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU INSCRIÇÃO EM CURSOS 

ABERTOS. 

REFERÊNCIA: Parecer nº 97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº 

98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho nº 

976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25, caput e inciso II, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993."(NR) 

 - Assunto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DOU de 

23.07.1998, segundo o qual consignou-se "considerar 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 II do art. 25, combinado com inciso VI do art. 13 de 

Lei nº 8.666/93" (item 1, TC- 000.830/1998, Acórdão nº 439/1998-

Plenário). 

É na Lei nº 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos, que se encontra a verdadeira 

sistematização da licitação, bem como as hipóteses relativas à inexigibilidade de licitação. 

Esta tem como cerne o artigo 25, que elenca em seus três incisos algumas das situações onde 

a inexigibilidade é aplicável. A atual justificativa irá se limitar a análise da possibilidade 

prevista no art. 25, II, da Lei 8.666/93, vejamos:  
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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 singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

... 

Observa-se, ainda, que o art. 13 de Lei nº 8.666/93 relaciona os serviços técnicos 

profissionais especializados, in verbis: 

......  

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

especializados os trabalhos relativos a: (...)  

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; (grifo nosso) 

 ...... 

 

Com relação à contratação direta fundamentada no artigo 25, inciso II, da Lei de 

Licitações, é necessário a presença cumulativa de três requisitos: serviço técnico profissional 

especializado, existência de um objeto singular e sujeito titular de notória especialização. Este 

entendimento provém na Súmula TCU nº 252: 

...... 

A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o 

inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três 

requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no artigo 13 da 

referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. 

(grifo nosso)  

 

É inegável que o serviço ora exigido está dentre os constantes no dispositivo 

citado (treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), sendo, portanto, um serviço técnico 

especializado, já que se trata de contratação de empresa para capacitar os servidores da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, quanto ao regime trazido pela lei 14.133/21. 

 Cabe buscar na doutrina a definição dos demais requisitos, quais sejam, a 

singularidade e a notória especialização. Vejamos o que o saudoso e consagrado doutrinador 

Jorge Ulsses Jacoby Fernandes explica sobre o tema:  

 

A singularidade, como textualmente estabelece a lei, é do objeto do contrato; é o 

serviço pretendido pela Administração que é singular, e não o executor do serviço. 

Aliás, todo profissional é singular, posto que esse atributo é próprio da natureza 

humana. Singular é a característica do objeto que o individualiza, distingue dos 

demais. É a presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador. A 

singularidade não está associada à noção de preço, de dimensões, de localidade, de 

cor ou forma. ( 2007, pg. 596) 
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Na avaliação da singularidade é irrelevante o esforço de confronto entre este 

singular e os demais cursos, expondo os motivos pelos quais estes outros são inadequados 

quando comparados. Isso porque, o objeto da presente contratação, ora em análise, é único e 

impossível de comparação. Assim, torna mais evidente a singularidade, pois o que lhe confere 

esse atributo, é o fato dele se distinguir dos outros cursos oferecidos no mercado, tornando, 

portanto, impossível a realização de cotejamento entre as outras alternativas. 

Quanto a notória especialização do contratado vejamos o que diz o art. 25, § 1
o
  da 

lei 8.666/93:  

(...) 

§ 1
o
  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. 

 

Justificativa acerca da singularidade do serviço a ser prestado através do curso ou 

treinamento, bem como sua compatibilidade com o programa ou plano institucional de 

capacitação do servidor/membro. Impende que a singularidade não significa que o serviço 

seja único, exclusivo ou raro, mas que detenha alto grau de complexidade e/ou “expertise” 

que se adéque ao interesse público da DPE/PI (TCU. Acórdão nº 85/1997 – Plenário). 

Além disso, que os requisitos de singularidade e notória especialização também 

estão evidenciados em outros pontos, como o conteúdo programático e a profundidade de 

abordagem, tornando-o singular a tal ponto de distingui-lo dos demais e atender aos interesses 

da Administração de forma plena, como os outros não o fariam. 

A justificativa da singularidade, em suma, diz respeito não ao fornecedor, mas aos 

temas que serão tratados no curso ou treinamento e sua compatibilidade com as funções 

exercidas pelo servidor ou membro. 

Corroborando com esta assertiva, cita-se a seguir mais posicionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais sobre o assunto: 

 

São tantas as variáveis que influem na definição do perfil ideal dos professores e 

instrutores adequados a cada caso, que dificilmente se pode defender a tese de que 

haja efetiva viabilidade de licitação para formalizar tais contratos. (Decisão TCU n. 

747/97 - Plenário) 

 

A Administração não pode realizar licitação para treinamento ou aperfeiçoamento, 

porque os profissionais são incomparáveis, com perfil adequado caso a caso. Não 

há, portanto, viabilidade de competição. A adoção do tipo de licitação de “menor 

preço” conduz, na maioria dos casos, à obtenção de qualidade inadequada. (...) O 

êxito do treinamento ou aperfeiçoamento depende, basicamente, dos docentes, que 

são incomparáveis, singulares, o que torna inviável a competição. (Antônio Carlos 
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Cintra do Amaral in Ato Administrativo, Licitações e Contratos Administrativos – 

pg. 111) 

 

Considerar 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 II do art. 25, 

combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93; (Decisão TCU n. 

439/1998 - Plenário) 

 

Nessa perspectiva, há de se considerar que a inviabilidade de competição na 

contratação de cursos de especialização ou eventos do gênero, que visem o aperfeiçoamento 

de pessoal, não reside, de per si, na exclusividade, na natureza singular do serviço, muito 

menos na notória especialização da empresa ou profissional, mas, sobretudo, na 

impossibilidade de se ter critérios objetivos numa licitação, exceto para eventos mais simples, 

onde o nível de especialização não é fator preponderante. 

Ademais, o art. 62 da Lei de Licitações regulamenta a formalização do 

instrumento contratual no âmbito da Administração Pública, sendo obrigatório nos casos de 

concorrência e tomada de preços, trazendo exceção à obrigatoriedade em seu § 4°, no qual 

prevê que o termo de contrato poderá ser substituído nos casos de compra com entrega 

imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 

assistência técnica, independentemente do valor contratado. 

O parágrafo em questão excepciona ainda a regra geral sobre a obrigatoriedade do 

instrumento contratual também para os casos de dispensa e inexigibilidade quando os valores 

estiverem no limite das duas modalidades citadas. 

Sobre a exceção ao instrumento contratual, o TCU, por meio do Acórdão 

1234/2018 – Plenário, discutiu a legalidade desta dispensa, assim como a substituição por 

outro documento nas compras de entrega imediata. O acórdão também firmou entendimento 

sobre o termo “entrega imediata”, disposto no art. 40, §4º, da Lei 8.666/93, tendo em vista os 

diversos entendimentos sobre o tema. 

Em relação à obrigatoriedade, o Ministro Relator José Múcio Monteiro entendeu 

que a finalidade do art. 62, §4º, era dar eficiência à atuação administrativa, visando à 

elaboração do instrumento contratual apenas nos casos em que isso fosse estritamente 

necessário para estabelecer obrigações complexas entre as partes. 

Com efeito, em alguns casos, a legislação permite que outros documentos, que 

não um termo de contrato, sejam utilizados, de modo concomitante, para promover a 

formalização da contratação. É o que ocorre, por exemplo, com a nota de empenho. Casos 

outros, é possível que previsão legal dispense também a emissão de nota de empenho antes da 

realização da despesa, nos termos do art. 60, §1º, da lei 4320/1960.  

Desta forma, ante a análise dos documentos constantes dos autos, conclui-se que a 

ação deste feito administrativo enquadra-se no que dispõe o inciso II do artigo 25, combinado 
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com o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93 tornando inexigível a licitação por absoluta 

inviabilidade de competição, sem a obrigatoriedade de formalização do contrato, haja vista a 

faculdade prevista na Lei de Licitações no qual estabelece que o instrumento de contrato pode 

ser substituído pela nota de empenho da despesa ou também pela autorização da compra ou 

ordem de execução do serviço.  

 

III – Da Ratificação  

Ante a análise dos documentos constantes dos autos, conclui-se que a pretensa 

contratação enquadra-se no que dispõe o artigo 25, da Lei nº 8.666/93. 

Nessa direção, haverá necessidade de Ratificação do ato e a publicação do seu 

extrato na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí), por se tratar de rito 

especial, de modo a se enquadrar nas exigências do artigo 26, caput da Lei 8.666/93, sendo 

suficiente o processamento comum com publicação definida pelo artigo 16 do mesmo 

Diploma legal: 

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 03 (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. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005). 

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em 

quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela 

Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem 

comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor 

total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa 

e inexigibilidade de licitação.    

Assim, informa-se que a ratificação exigida na Lei de Licitações e Contratos será 

realizada em momento oportuno. 

 

IV- Da Conclusão 

 

Diante do exposto, conclui-se que resta caracterizado a situação de 

inexigibilidade, respaldada no art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI, da Lei, conforme o que fora 

exposto. 

Dessa forma, considerando a fundamentação apresentada, é perfeitamente viável, 

salvo melhor juízo, a contratação por inexigibilidade com a RBR TREINAMENTO E 

EVENTOS LTDA – CNPJ n° 25.406.054/00001-82, dispensando o procedimento licitatório 

por não haver competitividade que o justifique. 
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Na sequência da tramitação, os autos devem ser encaminhados à assessoria 

jurídica da DPE/PI para análise e emissão de parecer jurídico quanto ao procedimento. Em 

sendo aprovado, os autos deverão ser encaminhados à autoridade superior ordenadora de 

despesa para ratificação da inexigibilidade. 

É o entendimento de acordo com a legislação pátria. 

 

Teresina/PI, 09 de novembro de 2022. 

 

 

_________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Presidente/CPL/DPE-PI – em exercício 

 

 

_________________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis  

Defensor Público Geral do Estado do Piauí  
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