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PARECER Nº 147/2022/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.004968/2022-14
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DPE-PI

ASSUNTO:

Processo nº 00303.004968/2022-14

Interessado: Defensoria Pública do Estado do Piauí

Origem: Diretoria Administra�va.

Assunto:  Contratação  de  empresa  especializada  na  realização  de  curso  de
capacitação  de  servidores  que  atuam  na  área  de  licitações  e  contratos
administra�vos.

EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  DE  SERVIDORES.  NOVA  LEI  DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS. TERMO DE REFERÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NOTA DE EMPENHO.
Serviços  técnicos  enumerados no art.  13,  inciso VI,  da  Lei  nº  8666/93.  Natureza Singular.  Notória
Especialização. Inexigibilidade. Art. 25, II, da Lei nº 8666/93. Aperfeiçoamento. Possibilidade jurídica do
pedido. Aprovado com ressalva.

I - RELATÓRIO

1. O presente processo administra�vo refere-se à análise da legalidade para a contratação direta por
inexigibilidade  contratação  solicitada  pela  Diretoria  Administra�va  -  DADM,  através  do  Memorando
051/2022 (Doc. SEI nº 5858980), onde requer a contratação de empresa para realização da capacitação
de servidores que atuam na área de licitações e contratos administra�vos (novo regime licitatório da Lei
nº 14.133/2021), conforme especificações do Termo de Referência.

2. Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa a presente análise:

• Memorando da Diretoria Administra�va (Doc. SEI nº 5858980);

• Jus�fica�va e mo�vação para contratação (Doc. SEI nº 5859071);

• Documento da Programação do Curso e currículos dos palestrantes (Doc. SEI nº 5862531);

• Documentação da Contratada (Doc. SEI nº 5860949);

• Orçamento de Contratação (Doc. SEI nº 5860827);

• Termo de Referência (Doc. SEI nº 5860177);
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• Autorização da Autoridade Competente (Doc. SEI nº 1434940);

• Portaria  de nomeação da Comissão Permanente de Licitação desta Defensoria  Pública  Estadual
(Doc. SEI nº 5877657 e 5877689);

• Declaração  da  Coordenação  de  Finanças  e  Orçamento  sobre  a  disponibilidade  orçamentária  -
Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2848 (Capacitação de Recursos Humanos) - (Doc. SEI nº
5878090);

• Despacho do ordenador de despesas afirmando exis�rem adequação orçamentária  e financeira
para atender o objeto da contratação (Doc. SEI nº 5884432);

• Mais Documentos e Cer�dões de regularidade do Contratado (Doc. SEI nº 5892684);

• Termo  de  Jus�fica�va  opinando  pela  contratação  direta  por  inexigibilidade  de  licitação,  em
consonância com o art. 25, III, da Lei 8.666/93 (Doc. SEI nº 5893393);

• Minuta do Contrato (Doc. SEI nº 1475043);

3. Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi devidamente autuado, protocolado,
numerado, contendo a autorização respec�va e a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, em consonância com o disposto no ar�go 38, caput, da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

II - ANÁLISE JURÍDICA

5. Cumpre ressaltar inicialmente a opção expressa feita pela Diretoria administra�va e setor de Licitações,
chancelada  expressamente  por  despacho  do  Defensor  Público  Geral,  como  gestor  e  ordenador  de
despesas pela aplicação da Lei 8.666/93 na presente contratação, em observância ao disposto no art. 191
da Lei 14.133/2021 (Doc. SEI nº 1462325), o qual permite no prazo nele assinalado a coexistência das
diferentes leis que regem a licitação:

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá
optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido  inciso,  e  a  opção  escolhida  deverá  ser  indicada  expressamente  no  edital  ou  no  aviso  ou
instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido
inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste ar�go, se a Administração optar por licitar de acordo com as
leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respec�vo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência.

2.1. DA INEXIGIBILIDADE
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6.  A  licitação  é  um  procedimento  administra�vo  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  cons�tucionais  da  legalidade,  isonomia,  impessoalidade,  moralidade  e
publicidade.

7.  A  Cons�tuição  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  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente  permi�rá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e
econômica indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações”.

8.  Assim,  a  licitação  visa  garan�r  a  moralidade  dos  atos  administra�vos  e  dos  procedimentos  da
Administração Pública,  e  também a valorização da livre  inicia�va pela  igualdade no oferecimento da
oportunidade de prestar serviços, bem como de comprar ou vender ao Poder Público. 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 compe�ção 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 obje�va de propostas. E é essa úl�ma em que justamente
se amolda a hipótese ora em exame. Vejamos o que diz a legislação Lei 8.666/93:

“Ar�go 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de compe�ção, 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.

Ar�go 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos
rela�vos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou execu�vos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
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V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administra�vas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico;

§ 3º A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de
seu  corpo  técnico  em  procedimento  licitatório  ou  como  elemento  de  jus�ficação  de  dispensa  ou
inexigibilidade de licitação,  ficará obrigada a garan�r  que os referidos integrantes realizem pessoal  e
diretamente os serviços objeto do contrato.”

10. Como se vê, o art. 25, II 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.  O ar�go 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 obje�va de suas respec�vas
propostas.

11.  Conforme  o  firme  posicionamento  do  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU,  a  inviabilidade  de
compe�ção que permite a contratação por inexigibilidade de licitação decorre da existência simultânea de
três  requisitos,  a  saber:  serviço  técnico  especializado,  natureza  singular  do  serviço  e  notória
especialização do contratado.

12. Nesse sen�do encontra-se a Súmula nº 252 do TCU, em termos:

Súmula/TCU nº 252: “A inviabilidade de compe�ção para a contratação de serviços técnicos, a que alude
o inciso II do art. 25 da Lei nº 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”.

13.  É,  portanto,  par�ndo  da  caracterização  desse  triplo  requisito  de  existência  simultânea  que  será
demonstrado que a contratação da empresa LICIDATA CURSOS , RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA ,
inscrita no CNPJ 25.406.054/0001-82, para ministrar o Curso com o obje�vo de Atualizar os servidores
sobre a Nova Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), iden�ficando 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 e Formar gestores públicos nos assuntos referentes as
Licitações e Contratos.

14.  Para  tanto,  torna-se  imperioso  demonstrar  que  o  serviço  pretendido  se  amolda  às  exigências
sumuladas  como  sendo  serviço  técnico  especializado,  de  natureza  singular  e  que  será  prestado  por
empresa ou profissionais de notória especialização. Senão vejamos.

a) Serviço técnico especializado:
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15. Conforme já indicado acima, a Lei nº. 8.666/93 elenca no art. 13 os serviços técnicos profissionais
especializados, dentre os quais, repita-se, o seu inciso VI expressamente dispõe os casos de “treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal”.

16. É inequívoco que os cursos voltados para a atualização e aperfeiçoamento dos Agentes Públicos do
Órgão voltados para as áreas de licitações e contratos administra�vos subsuma-se a uma das hipóteses
destacadas pela Lei como sendo serviço técnico profissional especializado de treinamento e capacitação,
ainda  mais  diante  da  proximidade  da  subs�tuição  total  das  Leis  nº  8.666,  10.520  e  12.462  com
obrigatoriedade de transição ao novo regime imposto pela Lei nº 14.133/22 a par�r de 1º de abril de
2023.

17. Conforme disposto no Documento SEI nº 5862531 é possível vislumbrar a Programação do Curso e
currículo do palestrante a ser contratado demonstrando a natureza técnica e notória especialização do
curso, o qual aborda temas e ins�tutos jurídicos em cujo ambiente de aplicação se opera a interseção de
vários princípios e normas cons�tucionais e infracons�tucionais, nos quais também se emprega regras
técnicas, impondo intenso estudo e perfeito entendimento das normas.

b) Natureza singular do serviço:

18. A natureza do objeto a ser contratado é que determina a inviabilidade de compe�ção, em especial
pelo grau de confiança envolvido. Esse é o teor do entendimento do TCU eternizado pela Súmula 39, ora
transcrita:

Súmula/TCU nº 39: “A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas
�sicas 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 subje�vidade insusce�vel de ser
medido pelos critérios obje�vos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25,
inciso II, da Lei nº 8.666/93”.

19.  A  natureza  singular  da  necessidade  pública  resulta  na  presença  de  confiança,  com  grau  de
subje�vidade  que  impede  a  realização  de  licitação  ante  a  inexistência  de  critérios  obje�vos.  Nas
palavras de Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administra�vos – 14ª ed.,
p. 380):

“A inviabilidade de compe�ção também se verificará nos casos em que houver impossibilidade de seleção
entre as diversas alterna�vas segundo um critério obje�vo ou quando o critério da vantajosidade for
incompa�vel com a natureza da necessidade a ser atendida”. (grifei)

20. 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:
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“que as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento
ou  aperfeiçoamento  de  pessoal,  bem  como  a  inscrição  de  servidores  para  par�cipação  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 8.666/1993.”

21. Nessa mesma assentada, o e. TCU destacou o ensinamento de Antônio Carlos Cintra do Amaral (in Ato
Administra�vo,  Licitações  e  Contratos  Administra�vos,  Malheiros  Editores,  1995,  pág.  110)  que,  ao
discorrer sobre a contratação de profissional para realização de treinamento de pessoal, afirmou que:

"treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é serviço técnico profissional especializado, previsto no art.
13, VI, da mesma Lei 8.666/1993. Em princípio, é de natureza singular, porque é conduzido por uma ou
mais pessoas �sicas, mesmo quando a contratada é pessoa jurídica. A singularidade reside em que dessa
ou dessas pessoas �sicas (instrutores ou docentes) requer-se: a) experiência; b) domínio do assunto; c)
didá�ca; d) experiência e habilidade na condução de grupos, frequentemente heterogêneos inclusive no
que se refere à formação profissional; e) capacidade de comunicação. (...) Como não se pode dissociar o
treinamento do instrutor ou docente, essa singularidade subje�va é também obje�va. Vale dizer: também
o serviço por ele prestado é singular...".

22. Ainda descendo às minúcias da singularidade, apresenta-se os esclarecimentos do Ministro Benjamin
Zymler  exposto no voto proferido no Acórdão nº 7840/2013 –  TCU -  1ª  Câmara,  no processo nº TC
013.157/2012-  4.  Naquela  ocasião,  ficou  demonstrado  que  singularidade  se  liga  a  critérios  de
diferenciação e sofis�cação das necessidades da Administração Pública; vejamos:

“8.  Verifico,  entretanto,  que  o  requisito  da  singularidade  de  que  trata  o  inciso  II  do  art.  25  da  Lei
8.666/1993 não se confunde com a ideia de unicidade. Ou seja, o fato de haver mais de uma empresa
atuando em determinado segmento do mercado não é incompa�vel  com a ideia de singularidade do
objeto a ser contratado

9. Até porque, caso o conceito de singularidade significasse um único sujeito possível de ser contratado,
estar-se-ia  diante de inviabilidade de compe�ção subsumível  diretamente ao caput  do art.  25  da Lei
8.666/1993. Não teriam, pois, qualquer aplicabilidade as disposições do inciso II desse ar�go, que exigem
o atributo da singularidade para as contratações diretas de serviços especializados com profissionais e
empresas de notória especialização.

10.  A  respeito,  cito  as  seguintes  ponderações  constantes  do  voto  condutor  do  Acórdão  1074/2013-
Plenário:

15. Primeiramente, porque o conceito de singularidade não está vinculado à ideia de unicidade. Para fins
de subsunção ao art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, entendo não exis�r um serviço que possa ser prestado
apenas e exclusivamente por uma única pessoa. A existência de um único sujeito em condições de ser
contratado conduziria à inviabilidade de compe�ção em relação a qualquer serviço e não apenas em
relação  àqueles  considerados  técnicos  profissionais  especializados,  o  que  tornaria  letra  morta  o
disposi�vo legal.

16. Em segundo lugar, porque singularidade, a meu ver, significa complexidade e especificidade. Dessa
forma, a natureza singular  não deve ser  compreendida como ausência de pluralidade de sujeitos em
condições de executar o objeto, mas sim como uma situação diferenciada e sofis�cada a exigir acentuado
nível de segurança e cuidado. (grifei)”.
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23. Conforme Termo de Jus�fica�va anexado ao processo (Doc. SEI nº 5893393):

Jus�fica�va acerca da singularidade do serviço a ser prestado através do curso ou treinamento, bem como
sua compa�bilidade com o programa ou plano ins�tucional 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 “exper�se” que se adeque 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 programá�co e a profundidade de abordagem, tornando-o singular a tal
ponto de dis�ngui-lo dos demais e atender aos interesses da Administração de forma plena, como os
outros não o fariam.

 A jus�fica�va da singularidade, em suma, diz  respeito não ao fornecedor,  mas aos temas que serão
tratados  no  curso  ou  treinamento  e  sua  compa�bilidade  com  as  funções  exercidas  pelo  servidor  ou
membro.

24. Dessa forma, não apenas pelas caracterís�cas do objeto, mas também por ser um tema amplamente
acolhido pela jurisprudência e pela doutrina,  permite-se afirmar que o desenvolvimento de curso de
treinamento e capacitação reveste-se da natureza singular exigida pela Lei.

c) Notória especialização da contratada:

25.  É  de  fácil  e  intui�va  constatação  que  tal  objeto  –  desenvolvimento  de  curso  de  treinamento  e
capacitação – depende de ins�tuição ou en�dade capaz de agregar, em seu corpo técnico, profissional
com alta e notória especialização, além de garan�r que os referidos professores realizem diretamente os
serviços objeto do contrato (cf. § 3º, art. 13 da Lei nº 8.666/1993).

26. Conforme declarado, há nos autos elementos anexados aptos a demonstrar ampla capacidade de
execução do objeto proposto alinhada às necessidades da ins�tuição, conforme Orçamento (Doc. SEI nº
5860827), Documentação da Contratada (Doc. SEI nº 5860949) e principalmente a Programação do Curso
e currículos dos palestrantes (Doc. SEI nº 5862531).

27.  Sobre  a  possibilidade  de  contratação  de  serviço  técnico  especializado  sem  licitação,  com  a
par�cipação de notório especialista, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar,
conforme transcrevemos:

2. "Serviços técnicos profissionais especializados" são serviços que a Administração deve contratar sem
licitação, escolhendo o contratado de acordo, em úl�ma instância, com o grau de confiança que ela
própria,  Administração,  deposite  na  especialização  desse  contratado.  Nesses  casos,  o  requisito  da
confiança da Administração em quem deseje contratar é subje�vo. Daí que a realização de procedimento
licitatório  para  a  contratação  de  tais  serviços  -  procedimento  regido,  entre  outros,  pelo  princípio  do
julgamento obje�vo - é incompa�vel com a atribuição de exercício de subje�vidade que o direito posi�vo
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confere à Administração para a escolha do "trabalho essencial e indiscu�velmente mais adequado à plena
sa�sfação do objeto do contrato" (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto
legal exige é a notória especialização, associada ao elemento subje�vo confiança. Há, no caso concreto,
requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja,
de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem notória especialização, comprovada
nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração. Ação Penal que se julga improcedente.
(AP  348,  Relator(a):  Min.  EROS  GRAU,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  15/12/2006,  DJe-072  DIVULG
02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP00030 EMENT VOL-02283-01 PP-00058 LEXSTF v. 29, n.
344, 2007, p. 305-322) (grifei)

28. Observando-se o posicionamento do STF sobre a possibilidade de contratação por inexigibilidade,
percebe-se que a notória especialização é um elemento subje�vo que define o critério da confiança em
relação ao profissional especializado.

29.  Noutro giro,  extrai-se da própria norma con�da no § 1º do ar�go 25 da Lei  nº 8.666/1993 uma
indicação do que pode ser considerado pela Administração para direcionar esse elemento subje�vo da
confiança. Vejamos:

§ 1º 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 a�vidades, permita inferir
que o seu trabalho é essencial  e indiscu�velmente o mais adequado à plena sa�sfação do objeto do
contrato.

30. E de uma forma mais obje�va, exemplifica�vamente, Marçal Justen Filho relaciona alguns requisitos
que podem ser u�lizados como parâmetro pelo gestor público, nestes termos:

“A especialização consiste na �tularidade obje�va de requisitos que dis�nguem o sujeito, atribuindo-lhe
maior habilitação do que a normalmente existente no âmbito dos profissionais que exercem a a�vidade.
Isso  se  traduz  na  existência  de  elementos  obje�vos  ou  formais,  tais  como a  conclusão  de  curso  e  a
�tulação no âmbito de pós-graduação, a par�cipação em organismos voltados à a�vidade especializada,
o desenvolvimento fru�fero e exitoso de serviços semelhantes em outras oportunidades,  a autoria de
obras técnicas, o exercício do magistério superior, a premiação em concursos...” (in Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administra�vos, 2005, Editora Dialé�ca, p. 275, grifo).

31. Diante do exposto, jus�fica-se a contratação direta da Empresa, mormente pela programação ofertada
e pelo currículo do professor responsável: Marcus Fernandes Coordenador de Equipe de Auditoria em
Órgão do Poder Execu�vo Federal, profissional aparentemente capaz de conduzir curso de treinamento e
capacitação por  preencher  os  requisitos  exigidos  pela  Lei,  quais  sejam:  serviço  técnico  especializado
previsto no ar�go 13 da Lei nº 8.666/1993.

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO EM CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

32.  Sabemos  que  no  universo  da  contratação  pública,  são  três  as  formas  de  selecionar  um terceiro
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(par�cular) apto a solucionar as necessidades da Administração, a depender daquilo que se pretende
contratar, quais sejam: a) licitação; b) dispensa; c) inexigibilidade.

33. Acerca da inexigibilidade e a obrigatoriedade de se jus�ficar o preço do contratado no processo, se
observa no art. 25 da Lei nº 8.666/93, que o “caput” pressupõe inviabilidade de compe�ção. Já os incisos
apenas exemplificam algumas dessas situações em que a compe�ção é inviável,  ou seja, as hipóteses
constantes nos incisos do art. 25 não são taxa�vas.

34. Parece estranho falar em “jus�ficar a compa�bilidade do preço contratado com os preços pra�cados
no mercado” quando o assunto é inexigibilidade. Se nessa modalidade de contratação a compe�ção é
inviável, como demonstrar a compa�bilidade do preço contratado com o preço pra�cado no mercado?

35. A Advocacia Geral da União, por meio da Orientação Norma�va nº 17, de 1º de abril de 2009, se
pronunciou que:

“A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida
por meio da comparação da proposta apresentada com os preços pra�cados pela futura contratada junto
a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos”.

36. O TCU compar�lha do mesmo entendimento, nos seguintes termos:

“Também importante é o entendimento pacífico de que a jus�fica�va de preço é elemento essencial da
contratação,  posto  que  a  sua  validade  depende  da  verificação  da  razoabilidade  do  preço  ajustado,
conforme prevê o inciso III do art. 26 da Lei nº 8.666/1993. (…) a inviabilidade de compe�ção não cons�tui
óbice,  por  si,  à  verificação  da  razoabilidade  do  preço.  Diversos  são  os  parâmetros  que  poderão  ser
u�lizados para se avaliar a adequação dos preços, mesmo quando se tratar de fornecedor exclusivo”

37. Sobre esse tema, o doutrinador Marçal Justen Filho também afirma a existência de outros métodos
possíveis para se evidenciar a razoabilidade dos preços. Na impossibilidade de jus�ficar o preço com base
em contratos anteriores firmados entre a Administração e o par�cular, Marçal entende que “o contrato
com a Administração Pública deverá ser pra�cado em condições econômicas similares com as adotadas
pelo par�cular para o restante de sua a�vidade profissional”.

38. Após essas considerações podemos concluir que quando o assunto é inexigibilidade de licitação, a
compa�bilidade do preço contratado deve ser comprovada no processo através de contratos firmados
anteriormente com a Administração ou por meio de contratos firmados com outros par�culares.

39. É necessário entender que a jus�fica�va de preço na inexigibilidade visa impedir que o contratado
eleve o seu preço pelo simples fato de estar contratando com a Administração.

40. Com isso, foi juntado o Orçamento com a PROPOSTA COMERCIAL - Tema do Curso Avançado Sobre a
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Nova  lei  de  Licitações  e  Contratos  nº  14.133/21  com  Notas  de  Empenho  de  outras  contratações
realizadas (Doc. SEI nº 5860827).

DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS APLICÁVEIS

41. Analisadas as exigências específicas impostas pelo art. 25 da Lei nº 8.666/93, cumpre agora examinar
a instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações administra�vas.

42. Assim, sem prejuízo dos documentos que já constam neste processo, é necessário que a autoridade
assessorada verifique e zele para que seja observada a devida instrução destes autos, atentando para as
exigências  da  Lei  nº  8.666,  de  1993.  Aqui  serão  tecidas  considerações  acerca  das  determinações
constantes do indigitado diploma legal, em face do caso concreto.

Da Jus�fica�va da Contratação

43. Quanto à jus�fica�va da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar o mérito (oportunidade e
conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais.  O papel do
órgão  jurídico  é  recomendar  que  tal  jus�fica�va  seja  a  mais  completa  possível,  orientando  o  órgão
assis�do, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar insuficiente,
desproporcional  ou desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros ques�onamentos,  por
exemplo, quanto à per�nência ou necessidade da contratação, ou dos quan�ta�vos es�mados.

44. No caso concreto, a jus�fica�va da contratação foi validamente desenvolvida (SEI nº. 5859071).

Do Projeto Básico e da definição do objeto

45. Os art. 6º, IX c/c art. 7º, I, e art. 12, todos da Lei nº 8.666, de 1993, determinam que as obras e
serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico ou Termo de Referência aprovado
pela autoridade competente e disponível para o exame dos interessados em par�cipar do certame, o que
é aplicável também em casos de dispensa e inexigibilidade do procedimento licitatório, em conformidade
com o art. 7º, §9º da Lei nº 8.666/93.

46. No caso dos autos, o Projeto Básico consta nos autos (SEI nº. 5860177) aprovado pelo Despacho do
Defensor Público Geral em Doc. SEI nº. 5862912.

Das Exigências de Regularidade Fiscal e Trabalhista

47. De início, alertamos que, mesmo nas dispensas ou inexigibilidades de licitação, a comprovação da
habilitação  do  contratado  deve  ser  exigida  com  relação  aos  aspectos  essenciais  à  regularidade  da
contratação (art. 55, XIII c/c arts. 27 a 33, da Lei nº 8.666/93).

48. No que tange à regularidade fiscal, tanto a doutrina como a jurisprudência do TCU são uníssonos no
sen�do  de  que,  mesmo  nos  casos  de  contratação  direta,  devem  ser  exigidas  a  comprovação  de
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regularidade junto à Fazenda e a Dívida A�va, o INSS e o FGTS.

49.  Além  disso,  com  o  advento  da  Lei  nº  12.440,  de  2011,  sobreveio  também  a  necessidade  de
comprovação de  regularidade trabalhista,  mediante  a  apresentação de  Cer�dão Nega�va  de  Débitos
Trabalhistas – CNDT. Cabe ao administrador, pois, zelar pela efe�va validade dessas cer�dões na ocasião
da contratação.

50. Os documentos necessários para a comprovação da habilitação foram acostados aos autos eletrônicos
(SEI  nº.  5860949  e  5892684),  inclusive  atestado  de  capacidade  técnica,  devendo  apenas  haver  a
atualização do Cer�ficado de Regularidade do FGTS – CRF que venceu no tramite desse processo.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

51. Nos documentos SEI nº. 5878090 e 5884432, o órgão apresentou a declaração de disponibilidade
orçamentária e financeira,  nos termos dos art.  7º,  §2º,  III  c/c art.  14 e o caput  do art.  38 da Lei  nº
8.666/93, bem como a do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Autorização para a Abertura do Procedimento              

52.  Superadas  as  etapas  rela�vas  ao  planejamento  da  contratação,  como a  definição  do  objeto  e  a
indicação do recurso próprio  para a  despesa,  torna-se possível  ao gestor  avaliar  a  oportunidade e  a
conveniência de se realizar a contratação.

53. Caso conclua por deflagrar a contratação pretendida, deve emi�r a autorização para a deflagração do
processo, prevista no art. 38, caput da Lei nº 8.666/93.

54. No presente caso, tal exigência foi cumprida (SEI nº. 5862912).

Designação da Comissão Permanente de Licitação

55. Para a realização da licitação, assim como para elaboração do termo que a inexige, a autoridade
competente deve designar uma CPL (Comissão Permanente de Licitação), dentre os servidores do órgão,
cujas  atribuições  devem ser  regulamentadas,  incluindo o  recebimento das  propostas  e  dos  lances,  a
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação. Também podem se encontrar
entre as suas atribuições aquelas concernentes a condução dos processos de contratação direta, tal como
o presente que inexige a licitação.

56. Nos autos, consta a designação da CPL com a respec�va publicação deste ato, em atendimento à
prescrição legal (SEI nº. 5877657).

DA DESNECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

57. Quanto a Minuta Contratual manifestou-se o Termo de Jus�fica�va (Doc. SEI nº 5893393), manifestou-
se pela dispensabilidade do instrumento contratual nos seguintes termos:
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 “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 subs�tuído 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 es�verem no limite das
duas modalidades citadas.

Sobre a exceção ao instrumento contratual, o TCU, por meio do Acórdão 1234/2018 – Plenário, discu�u a
legalidade desta  dispensa,  assim como a  subs�tuição 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 administra�va,  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 u�lizados, 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.”

58.  No  tocante  ao  instrumento  contratual  exigido  para  a  presente  contratação,  o  diploma  legal  de
Licitações dispensa a formalização de contrato, uma vez que o valor do serviço ora pretendido não se
enquadra nos casos das modalidades de tomada de preços e concorrência. Nesses casos, é facultada à
Administração subs�tuí-lo por nota de empenho de despesa, como no caso, conforme ar�go 62 da Lei
8.666/93.

59. Perfeitamente possível, pois, a ausência de formalização de termo de contrato, considerando que
este será subs�tuído por nota de empenho de despesas.

60. Por fim, nos termos do art. 26, caput,  da Lei nº 8.666/93, impõe-se que a Autoridade Superior
competente ra�fique o novo Termo de Jus�fica�va e que seja determinada a publicação de extrato da
ra�ficação 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 nº 8.666/93.

III - CONCLUSÃO

61.  Diante  do  exposto,  OPINA  esta  Assessoria  Jurídica  pela  possibilidade  de   contratação  mediante
inexigibilidade de licitação, conforme permissivo legal constante no ar�go 25, II da Lei 8.666/93 c/c com o
ar�go 13, VI, da supracitada Lei, com ressalva ao item 50.
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É o parecer, ora subme�do à douta apreciação superior.

Teresina(PI), 14 de novembro de 2022.

FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA E ASSESSORA JURÍDICA

MATRICULA Nº 2085089

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES -
Matr.0208508-9, Defensor Público, em 14/11/2022, às 23:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5939039 e o código CRC DD515664.

Referência: Processo nº 00303.004968/2022-14 SEI nº 5939039
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