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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Dever de licitar, princípios e normas aplicáveis, impedimentos e
nepotismo



Art. 37 da CF/88: Ressalvados oscasos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública...

Não licita

Art. 17 Dispensada

Art. 24 Dispensável

Art. 25 Inexigível



Lei 8.666, Seção III - Dos crimes e das penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei,
ou deixar de observar as formalidades pertinentes
inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

à dispensa ou à

beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato
com o Poder Público.
Art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92: “ frustara licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente”

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade,



• Art. 37, caput da CF/88

• Art. 3º da Lei nº 8.666/93

• Isonomia

• Proposta mais vantajosa

• Desenvolvimento nacional sustentável

• Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório.  

• Vedações do §1º: estabelecer condições relativas a circunstâncias
impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato



Direcionamento ilícito nas contratações
diretas

Nas contratações diretas não há que se falar em direcionamento ilícito,
pois a escolha do contratado é opção discricionária do gestor, desde que
satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei 8.666/1993:
justificativa do preço, razão da escolha do contratado e, se for o caso,
caracterização da situação emergencial (Acórdão nº 1.157/2013 – TCU -
Plenário, Min. Benjamin Zymler)



O caso concreto: investigação em obras de recuperação e reconstrução de
rodovias, obras de arte, escolas e postos de saúde em 48 municípios
piauienses, realizadas com recursos federais em razão de situação de
emergência ocasionada por fortes chuvas.

Para a unidade técnica, teria havido fraudes, vez que a definição das
empresas contratadas teria ocorrido antes da apresentação das respectivas
propostas e das de outras empresas, caracterizando direcionamento das
contratações e violação do princípio da isonomia.

Ao discordar dessa posição, o relator ponderou que a essência do instituto da
contratação direta é justamente a escolha do futuro contratado pela
Administração.



“Trata-se de opção do legislador, com expresso amparo no art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, em que se entende que o interesse público
será melhor atendido caso a administração efetue contratações sem a
realização de prévia licitação.”
Esclareceu ainda: Nessas situações, o princípio da isonomia tem a sua
aplicação pontualmente afastada em prol de outros interesses públicos.
No caso concreto, de acordo com o disposto no art. 24, inciso IV, da Lei
8.666/1993, a urgência em atendimento de situações de calamidade
pública provocou a necessidade de realização de contratações por dispensa
de licitação. Em sendo assim, não vislumbro sentido em se falar em
direcionamento ilícito para a realização de contratações diretas.



O relator destacou também, ao analisar o caso concreto, que ͞a existência
de outras propostas de preços, além daquela contratada, possui por
objetivo justificar o preço a ser contratado. Não há que falar, como
aponta a unidade técnica, na realização de um procedimento de disputa
para se averiguar a proposta mais vantajosa. Caso assim fosse, não se
estaria falando de dispensa de licitação, mas de licitação propriamente
dita.

Concluiu o ponto afirmando não estar a irregularidade em tela
caracterizada, pois os requisitos de que trata o art. 26 da Lei 8.666/1993
foram atendidos: justificativa do preço, razão da escolha do contratado e
caracterização da situação emergencial.



Art. 9º da Lei 8.666

Autor do PB ou PEx PF ou PJ

PJ responsável pelo PB
ou PEx

Na qual o responsável pela
elaboração seja sócio

votante, diretor, gerente,
responsável técnico ou

subcontratado

Servidor ou dirigente
Vinculado ao órgão ou
entidade responsável

pela licitação



§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste
artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
serviços a estes necessários.

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da
comissão de licitação.



Decisão nº 603/1997 – TCU/Plenário

Não cabe a ampliação do rol de pessoas impedidas de participar da
licitação, sob pena de infringir o art. 9º da Lei nº 8.666/93

Situações não previstas expressamente: impossibilidade de presumir a
afronta aos princípios – observar a caracterização concreta de fraude,
infração ao princípio da moralidade administrativa e má-fé



STJ - AgRg nº 597.529/PR - 2ª T, DJ 21 set. 2006

“Merece subsistir o entendimento da Corte de origem, no sentido de que
o contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa da qual o prefeito
é sócio, está eivado de ilegalidade... em decorrência da inequívoca
afronta aos princípios administrativos que sempre devem nortear o
administrador público, notadamente a moralidade e a impessoalidade
administrativa“.



Vínculo de parentesco

• Abstenha-se de celebrar ou renovar contratos de locação de imóveis
cujos locadores possuam vínculo de parentesco com conselheiro ou
dirigente da Entidade (Acórdão 1785/2003- TCU/Segunda Câmara)

• A participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor da entidade licitante afronta, por interpretação analógica, o
disposto no art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993. A alteração do contrato
social no curso do certame não descaracteriza a irregularidade e
constitui indício de simulação e fraude à licitação (Acórdão 1019/2013-
TCU/Plenário)



“A contratação para fornecimento de bens ou serviços com empresas
cujos sócios ou proprietários detenham relação de parentesco com
dirigentes da entidade ou outro funcionário capaz de interferir no
resultado do processo, seja mediante regular processo licitatório ou
dispensa/inexigibilidade deste, constitui grave desrespeito aos princípios
da moralidade e impessoalidade, devendo os mesmos serem observados
quando da realização desses procedimentos” (Acórdão 1253/16 – TCU/
1ª Câmara)



Parentesco é a relação que une duas ou mais pessoas por vínculos de sangue
(descendência/ascendência
afinidade)

Por consanguinidade

- consanguinidade) ou sociais (casamento -

• Pai, filho e mãe (em primeiro
grau)

• Irmãos
grau)

e avós (em segundo

• Tios, sobrinhos e bisavós (em
terceiro grau)

• Primos
grau)

e trisavós (em quarto

Por afinidade

• Sogra e sogro (1o grau)

• Genro e nora (1o grau)

• Cunhado e cunhada (2o grau)

• Concunhado e concunhada (não
existe juridicamente)

• Padrasto e madrasta (1o grau)

• Enteado e enteada (1o grau)



Práticas de nepotismo

Decreto nº 7.203/2010 (APF direta
e indireta do Poder Executivo)

Art. 3º, § 3º: a contratação direta
de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder
de direção, familiar de detentor
de cargo em comissão ou função
de confiança que atue na área

ouresponsável pela demanda
contratação ou de autoridade a
ele hierarquicamente superior no
âmbito de cada órgão e de cada
entidade

Resolução n° 07/05 do CNJ

Art. 2°, V: a contratação por dispensa ou
inexigibilidade de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge,
linha reta

companheiro ou parente em
ou colateral até o terceiro grau,

juízesinclusive, dos respectivos membros ou
vinculados, ou servidor investido em cargo de
direção e de assessoramento

Art. 3º: a manutenção, aditamento ou
prorrogação de contrato de prestação de serviços
com empresa que venha a contratar empregados
que sejam cônjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao respectivo Tribunal

constarcontratante, devendo tal condição
expressamente dos editais de licitação



Pode haver exceções?

TCE/MG - Aquisição de combustível do único posto do município, de
propriedade do prefeito (Consulta nº 767.269, de 29/04/2009)

• “Se no decorrer da execução do contrato for credenciado outro
fornecedor de combustível no município, a Prefeitura deverá instaurar
imediatamente procedimento licitatório”



Princípio da Moralidade Administrativa

“... enquanto a moral comum é orientada por uma distinção puramente
ética, entre o bem e o mal, distintamente a moral administrativa é
orientada por uma diferença prática entre a boa e má administração.
Para que o administrador pratique uma imoralidade administrativa, basta
que empregue seus poderes funcionais com vistas a resultados
divorciados do específico interesse público a que deveria atender. Por
isso, além da hipótese de desvio de finalidade, poderá ocorrer imoralidade
administrativa nas hipóteses de ausência de finalidade e de ineficiência
grosseira do administrador público, em referência à finalidade que se
propunha atender.

(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 15ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 105-106)



Interpretação dos dispositivos legais que
tratam de contratação direta

• Interpretação restritiva

• Duplo enquadramento: adoção do fundamento legal que implicar menor
custo (Acórdão nº 1.336/06 – TCU/Plenário)

• O risco de fracionamento de despesa



ASPECTOS MATERIAIS DAS HIPÓTESES
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Enquadramento legal, análise concreta e jurisprudência



• Como justificar a aquisição do objeto por inexigibilidade de Licitação?

• Como compreender a existência de objetos similares e justificar a escolha de
um dado objeto, fornecido por fornecedor exclusivo e, eventualmente, de
uma determinada marca?

• Como concluir e comprovar que o objeto é “singular” , permitindo falar em
contratação por notória especialização?

• Como justificar a contratação com um dado profissional ou empresa quando
mais de um atende as condições de notória especialização?

• Como justificar a contratação de um profissional ou empresa que não
pratique o menor preço do mercado?



Há uma demanda no âmbito do seu órgão ou entidade para contratar um
treinamento e o fundamento será a inexigibilidade de licitação fundada
no art. 25, inc. II da Lei 8.666.

Você pesquisa no mercado local e regional e encontra alguns profissionais
notoriamente especializados no assunto. A autoridade superior solicita
que seja contratada a empresa detentora do terceiro menor preço.

Você é o responsável pelo processo, o que você faz? Qual o seu próximo
passo? Que elementos serão fundamentais à legalidade desse processo?



O setor de licitações solicita a contratação de uma determinada revista
especializada em licitações e contratos e você precisa instruir o processo.

Você vai ao mercado e identifica a existência de 3 produtos, oferecidos por
diferentes empresas da área, com esse mesmo tema. Contudo, o setor
está demandando a abertura do processo para aquela determinada
revista, comercializada pela própria empresa que a elabora. A contratação
se dará com fundamento no art. 25, inc. I da Lei 8.666.

Como você irá justificar a aquisição daquela revista e, ainda, aferir e
comprovar a economicidade da contratação?



Premissas da inexigibilidade de licitação

� �Impossibilidade de licitar por imposição da realidade de mercado

� �A inviabilidade de competição pode ser absoluta ou relativa

� �Pode ser em razão do objeto ou da pessoa

� �O rol legal é exemplificativo

� �A norma é geral



Inexigibilidade

Art. 25

Inviabilidade
genérica Caput

Fornecedor
exclusivo

Inc. I

Notória
especialização

Inc. II

Artista Inc. III

Hipóteses
legais



Inviabilidade de competição genérica - caput do art. 25

�͞É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição...͟

�Conceito-base de inviabilidade de competição

�Comporta qualquer situação não descrita nos incisos em que não haja
mais de uma alternativa de contratação

�Usada em caso de não enquadramento nos incisos do art. 25



Inexigibilidade em decorrência de direitos autorais (Acórdão nº
197/2010-Plenário)
• Criação do conteúdo intelectual de cada edição da revista SESInho, incluindo

personagens, ilustrações, arte final e editoração eletrônica

• A contratação em análise não teve por escopo a impressão e distribuição,
mas, apenas, a criação do conteúdo intelectual da revista

• O afastamento da licitação justificava-se em função de a contratada possuir
exclusividade no traço de personagens que vinham sendo utilizados de longa
data, com elevada aceitação, sobretudo pelas crianças

• Caso decidisse contratar outra empresa para a criação do conteúdo
intelectual da revista, mantendo-se os mesmos personagens, a entidade
estaria quebrando regras de proteção de direitos autorais salvaguardadas
por lei, dano ensejo a demandas judiciais



• Contrato firmado com a Telegoiás Celular (Brasil Telecom) devido à ausência
de competição no mercado, pois a Americel (atual Claro) não abrangia todos
os municípios jurisdicionados e sua cobertura era deficiente ao longo das
rodovias federais

• O procedimento havia contado com a anuência da assessoria jurídica

• Embora não houvesse nos autos prova cabal da inviabilidade de competição
nesse nicho de mercado, a justificativa trazida poderia ser acolhida, haja vista
que consta do processo informação da Consultoria Jurídica do Ministério da
Justiça registrando a inexistência de outra operadora no Estado de Goiás que
abrangesse todos os locais em que a PRF necessitaria exercer suas atividades



Outras situações passíveis de enquadramento no art. 25,
caput

• Patrocínio de eventos públicos

• Serviços públicos concedidos

• Credenciamento de serviços



O CREDENCIAMENTO como hipótese de inexigibilidade de
licitação

• Forma de contratação adequada quando o interesse público deva ser
satisfeito por uma pluralidade de particulares

• Não é o mesmo que a pré-qualificação do art. 114 da Lei 8.666, um
procedimento preparatório de licitações nos casos em que “o objeto da
licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos
interessados”



Acórdão 141/2013 – TCU - Plenário

�O credenciamento configura uma “hipótes de inviabilidade de
competição decorrente da possibilidade de a Administração contratar
empresas ou profissionais de um determinado setor em igualdade de
condições, observados os requisitos de qulificação”

�A pré-qualificação prevista no artigo 114 da Lei 8666/1993 aplica-se
somente à concorrência, modalidade licitatória de maior complexidade”.



ADMISSIBILIDADE DO CREDENCIAMENTO COMO INEXIGIBILIDADE

Acórdão nº 351/2010 – TCU – Plenário

• Credenciamento dos agricultores que formarão a rede de suprimento de
gêneros para as organizações militares distribuídas na Amazônia Ocidental

• A inviabilidade de competição ĐoŶfiguƌa-se pelo fato de a Administração
dispoƌ-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as
condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, relação de exclusão

• É indispensável a garantia da igualdade de condições entre todos os
interessados hábeis a contratar com a Administração, pelo preço por ela
definido



Credenciamento de oficinas mecânicas (Acórdão nº 2731/2009 - TCU
Plenário)

• Necessidade de estudo comprovando a viabilidade de realizar
credenciamento de oficinas para prestação dos serviços de manutenção
de viaturas

• Estabelecer no ato de convocação regras objetivas a serem observadas
em todo procedimento e por ocasião das futuras contratações, em
especial no que se refere a forma de qualificação dos interessados, em
consonância com os arts. 28 a 31 da Lei no 8.666/1993, condições de
pagamento e critérios a serem observados por ocasião da escolha da
empresa que executara os serviços



Outras hipóteses passíveis de enquadramento no credenciamento
• Credenciamento de Associações e Cooperativas de catadores de materiais

recicláveis para coleta dos resíduos
• Credenciamento de Pessoa Jurídica registrada no CREA, cujo objeto social

contemple atividades de Arquitetura, Engenharia Civil, Mecânica e Agronômica,
para a prestação dos serviços de avaliação de bens

• Profissionais da saúde para atendimento pelo SUS
• Credenciamento de profissionais para consultas médicas pelo Município (Consulta

811.980 – TCE/MG – Sessão Plenária de 05.5.10)
• Credenciamento de laboratórios para exames
• Oficinas mecânicas para manutenção corretiva e preventiva de veículos
• Serviços de telefonia de longa distância
• Instituições financeiras para serviços de recebimentos de contas de consumo
• Empresas Funerárias, para Prestação de Serviços de Auxílio Funeral

• Tradutores



O processo de credenciamento deve conter, minimamente

• Justificativas pertinentes no tocante à necessidade de contratar todos
os interessados

• Edital: objeto, condições, valores, prazos, procedimentos para entrega
de documentos, recurso, controle de satisfação,
descredenciamento, etc.

• Padronização de tratamento a todos os credenciados

• Pareceres técnicos e jurídicos

hipóteses de



Parecer nº 7/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU - Diretrizes a serem
seguidas:

a.haja possibilidade de contratação de quaisquer dos interessados que
satisfaçam às condições exigidas

b.o preço de mercado seja razoavelmente uniforme e que a fixação prévia
de valores seja mais vantajosa para a Administração, devendo ficar
demonstrada nos autos a vantagem ou igualdade dos valores definidos em
relação aos preços de mercado

c.seja dada ampla divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial da
União e em jornal de grande circulação local

d. sejam fixados os critérios e exigências mínimas para credenciamento

e. seja fixada, de forma criteriosa, a tabela de preços

f. sejam estabelecidas as hipóteses de descredenciamento



g.seja prevista a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo,
pelo credenciado, bastando notificar a Administração, com a antecedência
fixada no termo

h.a possibilidade de credenciar-se fique aberta durante todo o período em
que a Administração precisar dos serviços, conforme fixado em Edital, cuja
minuta deve ser analisada pela respectiva assessoria jurídica

i. a possibilidade de os usuários ou administrados denunciarem qualquer
irregularidade verificada na prestação dos serviços

j. sejam fixados critérios objetivos de distribuição da demanda, por
exemplo, sorteio público, excluindo-se os sorteados anteriormente, escolha
pelo próprio usuário-interessado etc.͟



Irregularidade do credenciamento com cláusula de
limitação de número de credenciadas para contratação

͞1. O credenciamento é ato administrativo destinado à contratação de
serviços daqueles que satisfaçam os requisitos definidos pela
Administração. E, uma vez atendidas as exigências do órgão contratante,
impõe-se a contração de todos os particulares credenciados.

2. A limitação de empresas dentre as credenciadas para a prestação do
serviço conduz à situação de exclusão das demais, estabelecendo
competição entre os interessados e demandando licitação, o que se mostra
inviável em processo de credenciamento.͟

(TJ-PR Acórdão 824986-3, J. 15/05/2012, 5ª Câmara Cível)



Do que se tratava: “o objeto da controvérsia consiste na realização, pelo
agravante, de processo de credenciamento de pessoas jurídicas para os
serviços de cobrança de créditos oriundos de suas operações com
terceiros, impondo limite para a contratação das empresas, restringindo às
12 (doze) primeiras classificadas no Estado do Paraná:“
“... a diferença estabelecida, ou seja, a escolha das 12 (doze) primeiras
credenciadas, contraria o regime jurídico do credenciamento, na medida
em que prevê a contratação de todos os particulares que preencham os
requisitos definidos pela Administração."



O edital: 1.1 Constitui objeto do presente edital o credenciamento de Pessoas
Jurídicas (cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança) até o
número máximo indicado no Anexo 3 deste Edital, para prestação de serviços
ao Banco... e suas Subsidiárias, relativos à cobrança extrajudicial de créditos
vencidos oriundos de suas operações de crédito com terceiros, sem caráter de
exclusividade, de acordo com as necessidades e sem qualquer vínculo
empregatício entre o Banco (tomador de serviços) e as empresas que vierem a
ser contratadas (empresas prestadoras dos serviços) ou seus empregados...

Procedida a classificação das empresas, serão chamadas para a celebração do
contrato ... as primeiras colocadas, observado o número máximo de empresas
a serem credenciadas por lote... As demais integrarão cadastro de reserva,
podendo ser contratadas pelo BANCO, na ordem de sua classificação, quando, ao
seu exclusivo critério, o Banco julgar necessário.”



TC/MG - Denúncia nº 751.882

• A Administração deve contratar todos aqueles interessados que
satisfaçam os requisitos previamente estabelecidos no instrumento
convocatório

• Não pode fazer escolhas ou priorizar uma empresa credenciada em
função da situação geográfica ou qualquer outra situação que
acarretaria a escolha de uma dentre todas as alternativas

• O sistema de credenciamento pressupõe, em sua essência e gênese, o
cadastro de todos os interessados, sem relação de exclusão ou

alimitação, de sorte a receberem tratamento equânime,
concessão de benefícios a qualquer deles

vedada



PESSOA FÍSICA

• Requerimento para credenciamento, conforme modelo

• Dados pessoais

• Indicação dos idiomas

• Cópia autenticada do CPF

• Cópia autenticada da CI

• Cópia autenticada da inscrição de contribuinte como profissional autônomo
ou inscrição no INSS e do cadastro de contribuintes do – ISS

• Curriculum vitae do proponente, demonstrando experiência como tradutor no
idioma que está solicitando credenciamento

• Atestado de capacidade técnica



PESSOA JURÍDICA

• Requerimento para credenciamento, conforme modelo

• Dados pessoais

• Indicação dos dias e horários de funcionamento

• Data e assinatura do representante legal

• Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado

• Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercício

• Prova de inscrição no CNPJ

• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber,
estadual, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto do credenciamento

• Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - CND



• Prova de regularidade com o recolhimento do FGTS - CRF

• Prova de regularidade trabalhista mediante CNDT

• Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/1993

• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal

• Alvará de funcionamento

• Histórico dos principais trabalhos de tradução e versão realizados pela
empresa, demonstrando experiência com traduções no idioma que está sendo
solicitando credenciamento

• Atestado de capacidade técnica



“9. Serão declarados CREDENCIADOS todos os proponentes cujos requerimentos
estiverem de acordo com este Edital e que não tenham sido descredenciados em
credenciamentos anteriores pelo CREDENCIANTE.

10. Os pedidos de credenciamento serão analisados pela Comissão Especial de
Licitação do TCU, com vistas à homologação ou não pelo Secretário-Geral de
Administração do Tribunal de Contas da União."

Descredenciamento voluntário

"11. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o
CREDENCIADO pode solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse.
Ademais, o CREDENCIADO ou a Administração podem denunciar o
credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e
cumprimento das normas fixadas neste Edital ou na legislação pertinente."



Pagamento
14.1 Para efeito de pagamento, deverão ser levados em consideração o número de
laudas do texto traduzido, o regime de execução e a tabela de preços. (...)

14.2 Considerando o sistema de rodízio para encaminhamento dos textos a serem
traduzidos, não há garantia quanto ao volume de trabalho que será solicitado a cada
CREDENCIADO, tendo em vista que as demandas do Tribunal não seguem um padrão
fixo.

14.8 A convocação dos tradutores para prestação dos serviços será procedida de
forma rotativa, por ordem de credenciamento, ou seja, o primeiro CREDENCIADO
será convocado primeiramente, e assim sucessivamente.

14.8.1 A cada serviço solicitado, a Secretaria de Relações Internacionais atualizará a
sequência de CREDENCIADOS, passando para o final da "fila“ o CREDENCIADO que
acabou de receber a solicitação.

14.8.2 Qualquer novo CREDENCIADO entrará como último na "fila“ atualizada no
momento de seu credenciamento.



14.9 Quando a documentação do CREDENCIADO não estiver atualizada no
momento da solicitação do serviço pelo CREDENCIANTE, o serviço será considerado
como recusado e o trabalho será enviado para o próximo da “filaa(...)”

Descredenciamento pelo TCU

14.14 O serviço de tradução ou versão considerado não satisfatório será reenviado
ao CREDENCIADO para ser refeito, de acordo com o prazo estabelecido na Seção IX.

14.14.1 Caso a tradução/versão refeita seja ainda considerada não satisfatória, ela
será recusada e proceder-se-á ao descredenciamento do tradutor, conforme
Condição 13, alínea “a”, deste Edital.

14.14.2 Uma vez iniciado o procedimento de descredenciamento pela Serint
conforme previsto nas alíneas “a”, “b” e “c” da Condição 13, o trabalho será
repassado ao próximo CREDENCIADO da "fila“ para execução, ainda que esteja em
andamento o processo de descredenciamento, inclusive na fase de apresentação
de contraditório."



�Aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros

�Fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo

�Vedada a preferência de marca

�Comprovação feita por atestado de exclusividade

�Fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes



Entidades equivalentes: associações empresariais ou representativas
do empresariado, assemelhados aos Sindicatos, Federações e
Confederações patronais, devidamente constituídas, com idoneidade
e reputação ilibada

• Câmara Brasileira do Livro-CBL, para livros e periódicos

• Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico-ABCFARMA

• Associação de Empresas de Software e Informática-ASSESPRO



• Adoção de medidas cautelares para verificação da credibilidade dos
atestados, como consulta ao fabricante (Súmula nº 255 do TCU)

• Impossibilidade de aceitar certificado emitido pela própria empresa, ainda
que com registro na junta comercial (Acórdão nº 1180/2003 - TCU 2ª
Câmara)

• Adotar medidas acautelatórias com vistas a assegurar a veracidade das
declarações da entidade emitente (Acórdão 1253/16-TCU 1ªCâmara)

• Cabe ao gestor promover ampla pesquisa de mercado, a fim de confirmar,
por verificação própria, o que os atestados apresentados pelo interessado
declaram (ACÓRDÃO Nº 3412/2012 – TCU – 1ª Câmara)

• As entidades mencionadas, muitas vezes, limitam-se a declarar as
informações prestadas pelas próprias empresas (Zymler, ͞Diƌeito
Administrativo e Controle”, Fórum, 2009, p. 70)



(...) Ora, o legislador incorreu em extrema infelicidade, ao adotar a
solução ora examinada. Aplicar o dispositivo segundo uma interpretação
literal apenas agrava o problema.

É que não incumbe ao Registro de Comércio controlar a existência de
exclusividade de representantes. Não há
arquivamento dos instrumentos contratuais

nem obrigatoriedade de
em face do Registro do

Comércio. Por outro lado, essa questão não apresenta qualquer pertinência
aos órgãos sindicais. Logo, trata-se de formalidade destituída de qualquer
seriedade, inútil para a Administração Pública."
(Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitação e Contratos
Administrativos, 13ª edição, São Paulo: Dialética, 2009, p. 353-354)



Você aceitaria
essas declarações
de exclusividade
sem diligência?





Acórdão nº 3.290/2011-Plenário

• Declaração da Câmara Brasileira do Livro – CBL, que atesta a
“exclusividade da edição, publicação, distribuição e comercialização, em
todo o território nacional, das referidas obras”

• Declaração de que a editora contratada é representante exclusiva, no
local da comercialização, da editora que detém os direitos para
distribuição

• Trazidos aos autos cópias dos contratos firmados entre os autores e as
editoras, que demonstram a exclusividade de edição e comercialização



Uma vez comprovada, na forma do art. 25, inciso I, da Lei 8.666/1993, a
exclusividade de fabricação do produto por determinada empresa, a
condição de comerciante único desse bem pode ser demonstrada por
meio de contrato de exclusividade firmado entre as empresas fabricante
e comerciante, cuja legitimidade não é afetada pelo fato de essas
empresas serem do mesmo grupo, sendo dispensável, nesse caso, novo
atestado fornecido nos termos do citado dispositivo legal para comprovar a
exclusividade de comercialização (Acórdão nº 3661/16-1ª Câmara)



Requisito “oculto” e imprescindível para a
caracterização da hipótese do art. 25, I

� �Peculiaridade do objeto decorrente da peculiaridade da
necessidade administrativa

� �Deve ser o ÚNICO que atende o interesse público



O que é preciso identificar para caracterizar a singularidade
do interesse público e a exclusividade da empresa?

1. As características do objeto visado podem ser encontradas em outros objetos
disponíveis no mercado?

2. Características fundamentais ao atendimento do interesse público encontram
similaridade em outro(s) objeto(s), comercializados por outra(s) empresa(s)?
Essa similaridade não é suficiente para atender ao interesse público?

3. Essa característica é relevante o suficiente para justificar a exclusão de objetos
que não a apresentem?

4. Nesse caso, há apenas uma empresa que, de fato e de direito, comercializa
esse objeto em todo o território nacional (ou na região)?



A exclusividade RELATIVA é fundamento para a inexigibilidade...
5.3.1. não obstante existir posição doutrinária defendendo a possibilidade de se
realizar licitação, mesmo diante de exclusividade relativa de fornecedor, com base no
valor a ser contratado, não parece ser este o caso para o mercado de livros. De fato, a
sistemática da regionalização do mercado de livros é uma realidade em nosso país.
Isso é confirmado não só pelas razões de justificativa dos responsáveis, como também
pela própria Câmara Brasileira do Livro – CBL, entidade de âmbito nacional..., que
tem como objetivo defender e difundir o livro. Em contato telefônico com o setor
responsável da CBL, nos foi informado que, de fato, não é possível, ante o respeito
aos acordos comerciais firmados entre editoras e distribuidores que, mesmo numa
concorrência de grande vulto, um distribuidor venha a invadir a área de outro; o que,
na prática, inviabiliza a competição.

5.3.2. ademais, a própria jurisprudência do TCU já reconheceu que a exclusividade
relativa é fundamento para a inexigibilidade de licitação, conforme trecho do
Acórdão 095/2007 – TCU – PleŶáƌio͟ (Acórdão nº 6803/2010 – TCU – 2ª Câmara)



“Como bem anotou a unidade técnica em seu parecer, apesar de os
fornecedores de material didático terem sido contratados em função de
exclusividade relativa, nada impedia a Seduc/TO de efetuar pesquisa de
preços em outras praças, ou até mesmo em outros órgãos públicos, já
que os livros adquiridos no âmbito do mencionado programa educacional
têm distribuição em todo o território nacional. E, nesse sentido, cai por
terra a argumentação apresentada pelos defendentes de que a mera
exclusividade do fornecedor constituiria obstáculo à realização de tal
pesquisa..."



Ciência à uma Fundação de Apoio a uma universidade sobre a
impropriedade caracterizada pela contratação direta no valor de R$
1.252.500,00, por inexigibilidade de licitação, com preferência pela
marca "Canon", quando não se fizeram presentes os elementos
requeridos pelo art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, em
especial justificativa técnica
demonstrasse que a opção

feita previamente à aquisição que
eleita fosse, em termos técnicos e

econômicos, a mais vantajosa para a Administração, em contrariedade
à Súmula/TCU nº 270 (item 1.9.11, TC-019.597/2010-0) (Acórdão nº
3.198/2013-Plenário)



Acórdão 1096/2007 TCU-Plenário

"Abstenha-se de realizar a contratação de serviços com fundamento no
inciso I do art. 25 da Lei no 8.666/1993, já que este dispositivo e especifico
para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo."

Orientação Normativa AGU Nº 15, de 01 de abril de 2009

"A contratação direta com fundamento na inexigibilidade prevista no art.
25, inc. I, da lei nº 8.666, de 1993, é restrita aos casos de compras, não
podendo abranger serviços."



ATENÇÃO!

INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO OBJETIVA

Nos casos do caput e do inc. I do art. 25, somente há
uma pessoa, física ou jurídica, capaz de satisfazer o

interesse público



• Regularidade da contratação, por uma Secretaria Estadual de Segurança
Pública, de empresa de tecnologia para implantação de Centros Integrados
de Atendimentos de Segurança Pública, por tratar-se de uma ampliação do
sistema anteriormente contratado, da Capital para o interior, diante da
necessidade de manter o padrão e a compatibilidade das informações, com
tecnologia única e menor custo de manutenção decorrentes da utilização
da mesma executora (Parecer PGE/PA nº 82/2002)

• Regularidade da contratação da empresa autora de projeto básico utilizado
em outro empreendimento, haja vista ser a detentora dos direitos autorais,
com a ressalva de que o posicionamento deriva tão-somente das
circunstâncias peculiares constatadas no processo, pois, de outra forma, há
de se instaurar o certame licitatório (Acórdão 596/08 – TCU/Plenário)



• Irregularidade na contratação, por um Município, de empresa para a
prestação de serviços de manutenção de máquinas, mediante declaração
de exclusividade expedida pelo Sindicato de outro Município (Decisão nº
397/1996 – Plenário)

• Irregularidade na contratação da edificação de um posto de saúde, pois a
inexigibilidade foi criada artificialmente. O que pretensamente tornou
inexigível a licitação foi a indevida opção do ex-Prefeito pela edificação
em fibrocimento, material que supostamente seria fornecido por uma
única empresa e, conforme parecer técnico de engenharia constante dos
autos, seria inadequado para postos de saúde (Acórdão nº 1871/2007 –
TCU/2ª Câmara)



A Secretaria de Saúde do Estado, órgão em que você trabalha, pretende adquirir
medicamentos e um dos representantes comerciais apresentou o seguinte
atestado de exclusividade, subscrito pelo laboratório responsável:

"Declaramos para os devidos fins que, a empresa ..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº

..., com sede na..., estará como representante exclusiva do produto Pegasys
(Peginterferon alfa 2 A - 40 kD 180mcg), de nossa fabricação, na quantidade de
3.000 frascos-ampolas requisitadas pela SES/PB. Validade dessa Declaração: 90

dias."

A assessoria jurídica opina pela impossibilidade, diante da restrição da declaração
a uma determinada licitação, com prazo fixo determinado. A autoridade superior
pretende levar a cabo a contratação direta. Você precisa identificar argumentos
suficientes, diante da negativa da assessoria jurídica.



Acórdão nº 095/2007 – TCU – Plenário

"...houve uma autorização que gerou um credenciamento temporário, o qual
significou uma espécie de representação exclusiva para determinado período,
local e objeto. Isso se nos afigura desinteresse dos laboratórios de efetuarem a
venda direta em um caso específico. Não vemos óbice a que os laboratórios
estabeleçam uma representação exclusiva pontual (com período, local e
objeto, certos). Esse fato denota que o laboratório não quis participar de
determinada licitação de um órgão, mas que não afastou o interesse de
participação em futuros certames desse mesmo órgão; A empresa (omissis) era
de fato representante exclusiva desse laboratório. Em que pese ser pouco usual
- e talvez questionável a emissão de declarações específicas para a participação
em determinado certame -, o ponto é que o gestor se viu em situação na qual
não havia competidores aptos a viabilizar a licitação."



Súmula 252 do TCU

Necessidade de cumular todos
os requisitos legais

Art. 13

Singular

Notória
especialização



Serviços técnicos profissionais especializados constantes do art. 13 –
trabalhos relativos a:

• estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos

• pareceres, perícias e avaliações em geral

• assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias

• fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços

• patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas

• treinamento e aperfeiçoamento de pessoal

• restauração de obras de arte e bens de valor histórico



• É o serviço técnico profissional diferenciado de outros serviços similares?

• É o serviço técnico profissional que corresponde a uma necessidade
peculiar da Administração?

• É o serviço técnico especializado que, por sua complexidade, demanda
execução por profissional ou empresa com inegável capacidade e
experiência?

• É o serviço técnico especializado especialmente relevante para a
naAdministração, razão pela qual demanda contratação com base

confiança no prestador, para reduzir eventuais riscos e potencializar a
melhor relação custo-benefício?



Como o TCU define objeto singular

Serviço inédito ou incomum, capaz de exigir, na seleção do
executor de confiança, um grau de subjetividade, insuscetível de
ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao

processo de licitação (Súmula 39 do TCU)



“...a singularidade do objeto nada mais reflete senão a singularidade do
próprio interesse estatal a ser atendido. Ou seja, um certo objeto não
pode ser substituído por outro, para fins de contratação administrativa,
por ser ele o único adequado a atender a necessidade estatal ou as
necessidades coletivas.“
(Marçal Justen Filho, “Comentários...”, 14ª ed., p. 359)



Acórdão 351/15-2ª Câmara

• O conceito de singularidade não pode
ser confundido com a ideia de unicidade,
exclusividade, ineditismo ou raridade

• O fato de o objeto poder ser executado
por outros profissionais ou empresas não
impede a contratação direta com base no
inciso II

• A inexigibilidade decorre da
impossibilidade de se fixar
objetivos de julgamento

critérios



O elemento oculto “confiança”

Supremo Tribunal Federal: "...os profissionais
contratados possuem notória especialização,
comprovada nos autos, além de desfrutarem da
confiança da Administração. Ação Penal que se
julga improcedente..” (AP 348, Min. EROS GRAU,
Tribunal Pleno, j. 15/12/2006)

Súmula nº 264 do TCU: “...somente é cabível
quando se tratar de serviço de natureza
singular, capaz de exigir, na seleção do executor
de confiança, grau de subjetividade insuscetível
de ser medido pelos critérios
qualificação inerentes ao
licitação..."

objetivos de
processo de



“É o conceito profissional que confere a confiança, ainda que o agente
público nunca tenha antes ouvido falar no prestador, mesmo ele
gozando de notoriedade no seu campo de atuação. A confiança não se
funda na mera escolha ou preferência subjetiva do agente que contrata,
ela é balizada por condição de natureza objetiva, pois decorre do
conceito que qualifica o prestador. Assim como existe um conceito
objetivo de boa-fé e de culpa, também existe um conceito objetivo de
confiança. ... Portanto, enquanto a licitação é norteada pelo princípio da
impessoalidade, a inexigibilidade é marcadamente informada pelo da
pessoalidade.“
(“A inexigibilidade de licitação na visão do TCU", de Renato Geraldo Mendes, in Revista
Zênite de Licitações e Contratos – ILC nº 209, Julho 2011)



A notória especialização

Art. 25, §1º da Lei nº 8.666/93:

"Considera-se de notória especialização o profissional ou
de desempenho

empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente
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.”



Então, notória especialização...

1. É diferente de fama;

2. Decorre de uma análise da atuação da empresa ou do profissional
na área do objeto;

3. Decorre da confiança que pode ser depositada no profissional, em
razão de sua qualificação e de seus feitos.



ATENÇÃO!

INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO RELATIVA

A contratação direta com base no art. 25, II da Lei 8.666 não exige
ausência de competição, ou seja, será possível a contratação ainda

que haja mais de um profissional ou empresa notoriamente
especializado para realizar o objeto visado.



� Decisão 565/95-TCU/Plenário
� "...o Tribunal deve buscar essencialmente verificar se, diante dos
elementos de informação que se possa coligir, a decisão adotada
pelo administrador atendeu de forma razoável às exigências da
lei. De posse dos dados e informações sobre o caso concreto, ao fazer essa
avaliação, considero essencial, igualmente, que a Corte de Contas esteja
criteriosamente atenta à margem de poder discricionário que a lei
expressamente confere ao administrador, para decidir em tais situações. A
não ser diante de casos em que, como adiantei acima,
fique flagrante e desenganadamente caracterizada
interpretação abusiva do art. 25 da Lei das Licitações, entendo
que o Tribunal deve respeitar a opção adotada pelo
administrador no momento de aplicá-lo.“ (Sem grifos no original.)



Acórdão nº 658/2010-Plenário: regularidade na contratação de pessoa
física para

• Prestar consultoria com o objetivo de assessorar a organização e
elaboração de edital de licitação para a contratação de empresa
especializada para a organização do evento WEC-2008 (Congresso
Mundial de Engenheiros), no valor de R$ 82.800,00

• Ministrar curso de capacitação de pessoal no âmbito de concepção e
operacionalização de uma Resolução, no valor de R$ 50.000,00; o mesmo
profissional já havia sido contratado para a elaboração da referida norma



No mesmo acórdão: irregularidade na contratação do INDG para ministrar
treinamento para autoridades e empregados, com a finalidade de habilitá-los
à utilização das ferramentas PDCA e 5W2H, frente à ausência da
singularidade do serviço

• O objeto contratado diz respeito a treinamento quanto à metodologia
“Gerenciamento pelas Diretrizes”, com aplicação do método PDCA, que se
constitui em um dos diversos conjuntos de técnicas disponíveis no mercado,
com vistas ao aperfeiçoamento da gestão de entidades e grupos
empresariais



Acórdão nº 7.840/13-TCU/1ª Câmara: regularidade da contratação do
INDG para "a prestação de serviços de consultoria na concepção,
desenvolvimento e implementação de Projeto Piloto da Gestão de Pessoas
orientada por Competências e Gestão da Mudança, no âmbito da
Secretaria do TRE/MG“

� Não é necessária a ausência de competidores

� "Há nos autos elementos indicativos de que o órgão tomou os
devidos cuidados para justificar o enquadramento da contratação no
art. 25 da Lei 8.666/1993”



Justificativa:

"A implantação do modelo de Gestão de Pessoas Orientada por
Competências, no TRE/MG, requer metodologia específica e cientificamente
embasada, capaz de promover as mudanças necessárias com tratamento do
possível impacto na cultura organizacional. (...)

Por outro lado, sobressaiu-se o INDG, cuja metodologia, de abordagem
pragmática, possui reconhecimento nacional e internacional, tanto por sua
contribuição histórica à implantação de diversos processos da Qualidade no
Brasil, como pela indiscutível competência de seu principal administrador, o
Professor Vicente Falconi Campos, uma referência teórica de grande
relevância para empresas de todo mundo. Além disso, a notoriedade do
Instituto é amplamente comprovada pelos documentos enviados pela
empresa e anexados ao processo de contratação.



Outro diferencial que a destacou diz respeito a sua larga experiência com
instituições públicas.

Na tentativa de identificar modelos de gestão mais eficazes para promover,
de forma sustentada, o desenvolvimento organizacional, muitas
organizações (públicas e privadas) têm adotado a gestão por competências
como modelo de gestão. Contudo, há características nas instituições
públicas que as diferenciam e, a nosso ver, demandam um enfoque
específico.

Com isso, ao analisarmos o perfil das possíveis empresas consultoras,
buscou-se avaliar aquelas que melhor atendessem a esta especificidade."



Acórdão 0690/12-TCU 2ª Câmara

• Serviços de natureza contínua, cuja contratação pode ser prorrogada por
até sessenta meses, não podem ser tidos como sendo de natureza
singular.

• Para fins de contratação de serviço técnico especializado mediante
inexigibilidade de licitação, serviço singular deve ser compreendido como
aquele serviço específico, pontual, individualizado, perfeitamente
delineado em sua extensão, preciso e objetivo em sua definição,
diferenciador em relação a outros do mesmo gênero, limitado no tempo



Ainda:

�Contratação por notória especialização do profissional autor do projeto
básico para acompanhar a obra juntamente com o fiscal (Acórdão nº
85/97-TCU/Plenário)

�Impossibilidade de contratar por inexigibilidade o autor do projeto para
realizar modificações no projeto original diante de cláusulas contratuais
de cessão de direitos autorais, que autorizam a contratação de terceiros
para realizar as modificações e/ou atualizações necessárias nos projetos
(Acórdão nº 2.536/2013-TCU/2ª Câmara)



Contratação de advogado
STF - Inq. 3074/SC, rel. Min. Roberto Barroso, 26.8.2014: a contratação
direta de escritório de advocacia deve observar os seguintes parâmetros

a) necessidade de procedimento administrativo formal;

b) notória especialização do profissional a ser contratado;

c) natureza singular do serviço;

d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos
integrantes do Poder Público; e

e) cobrança de preço compatível com o mercado para o serviço.



• As provas dos autos demonstrariam que a notória especialização estava
presente, pois comprovado que o escritório contratado teria atuado em
serviços de advocacia afetos a concessão de saneamento básico de diversos
municípios e estados-membros

• Na situação dos autos, pela primeira vez, em 30 anos, seria feita a retomada
de um serviço de saneamento básico que atenderia a quase 300 mil pessoas,

circunstâncias que, aliadas ao fato de haver resistência declarada da
a magnitude financeira da operação, nãoconcessionária anterior e

indicariam se tratar de matéria trivial que não exigiria algum grau de
sofisticação, razão pela qual a hipótese seria de singularidade do objeto

• A contratação de escritório de advocacia envolve um teor mínimo de
confiança tanto na “expertise”, como de confiança pessoal no advogado

• O preço cobrado pelo escritório teria sido módico



“A característica singular dos serviços de advocacia deve ser apta a exigir
a contratação de advogado ou escritório com qualificações
diferenciadas: atividades jurídicas rotineiras, próprias do dia a dia do
funcionamento dos Municípios — desempenháveis de maneira idêntica
e indiferenciada (tanto faz quem o executa) por qualquer profissional —
não deverão ser objeto de contratação direta por inexigibilidade."

(Acórdão 5.318/2010-TCU-2ª Câmara, 14.09.2011)



“Por outro lado, não se vê impeditivo à contratação direta, mesmo que o município
possua quadro próprio de procuradores, quando se estiver diante, entre outras, de
situações:
i. que requeiram conhecimentos específicos e diferenciados (considerando-se a
ii. estrutura administrativa própria e as capacidades técnicas existentes);

iii. que envolvam teses inovadoras e importantes, com a potencialidade de trazer
benefícios financeiros e/ou administrativos para o município;

iv. que necessitem de conhecimentos altamente especializados (STF, Inquérito
3.077), inclusive para dirimir controvérsias internas ou para conferir maior
segurança à decisão administrativa diante de divergências doutrinárias e
jurisprudenciais;

v. que possam periclitar administrativa ou financeiramente a Administração
Municipal, restando a situação devidamente comprovada; ou

vi. que haja conflito de interesses relativamente aos próprios procuradores.“ (Fabrício
Motta)



Acórdão nº 1.074/2013-TCU/Plenário

Contratações diretas por inexigibilidade de escritório de advocacia, no
âmbito do Programa de Modernização e Expansão da Frota – Promef

Os objetos dos contratos foram a elaboração de minutas de edital de pré-
qualificação, de convite e de contratos para a aquisição de embarcações, e
o acompanhamento de demanda consultiva e contenciosa relativa ao
edital de pré-qualificação e ao procedimento licitatório



• o ineditismo e a complexidade dos aspectos que envolvem o Promef*
mostram-se suficientes para justificar a contratação direta... no âmbito da

estrutura técnico-jurídica criada para lidar com a implementação do projeto

• com as aquisições, realizadas mediante a construção de navios pelas empresas
nacionais consorciadas com as estrangeiras, será possível a obtenção, pelas
referidas empresas brasileiras, de um nível de competitividade aferido por
meio de curva de aprendizado previamente estipulada consoante padrões de
excelência internacional.

• trata-se de exemplo típico de inexigibilidade de licitação, por restar
justificada a natureza singular das atividades a serem realizadas pelo escritório
contratado

*Programa que integra o PAC e tem por objetivo modernizar a frota nacional e incentivar
o desenvolvimento da indústria naval do País



Acórdão nº 88/2003 – TCU/2ª Câmara

“...verifica-se que o vulto da demanda judicial (Ação de Cobrança) exige
redobrada atenção e empenho de sorte a, em caso de insucesso final
na ação que tramita no Poder Judiciário, não permitir a imputação de
débito desarrazoado à referida estatal. (...) a situação era grave (...), não
sendo permitido à administração arriscar-se a deixar de recorrer, nem
tampouco produzir uma peça de apelação sem os fundamentos
necessários para a reversão do acórdão de condenação. (...) não se
pode perder de vista que o valor em litígio (R$ 1,5 bilhão) aconselhava
cuidado redobrado, tendo sido, inclusive, tal aspecto uma das causas
da contratação de advogado externo."



STF - Ação Penal nº 348-5 – Tribunal Pleno

Ementa

Ação penal pública. Contratação emergencial de advogados face ao caos
administrativo herdado da administração municipal sucedida. Licitação.
Art. 37, XXI da Constituição do Brasil. Dispensa de licitação não
configurada. Inexigibilidade de licitação caracterizada pela
especialização dos profissionais contratados, comprovada nos

notória
autos,

aliada à confiança da administração por eles desfrutada. Previsão legal.

2. Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem deseje
contratar é subjetivo. (...) O que a norma extraída do texto legal exige é a
notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança.



Ainda:

�Orientação Normativa/AGU nº 18/09: "desde que caracterizada a
singularidade do objeto e verificado tratar-se de notório especialista”.

�Súmula da OAB nº 4/2012: “Atendidos os requisitos do inciso II do art.
25 da Lei nº 8.666/93..., sendo inaplicável à espécie o disposto no art.
89..."



Contratação de cursos, treinamentos, congressos,
seminários

Decisão nº 439/1998 – TCU/Plenário: contratações
conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou

de professores,

aperfeiçoamento de pessoal, bem assim a inscrição de servidores para
participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se no inciso II do art.
25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei no 8.666/1993.

• necessidade de assegurar ao Administrador ampla margem de
discricionariedade para escolher e contratar professores ou instrutores

• a discricionariedade deve aliar a necessidade administrativa à qualidade
perseguida, nunca a simples vontade do administrador



A utilização do caput do art. 25 para treinamentos e cursos abertos

“c) nos serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, a determinação da
singularidade está relacionada ao núcleo do seu objeto, que é a aula;

d) como a aula é uma atividade humana (não mecânica) e os variados docentes são
incomparáveis entre si, sempre que a intervenção destes for determinante para a
obtenção dos resultados pretendidos, o serviço será singular;
e) tais serviços são, em regra, singulares, salvo aqueles cujo método supere o
docente na obtenção dos resultados esperados;

f) na contratação de cursos, a escolha da pessoa do executado é ato discricionário e
exclusivo da autoridade competente, que deverá apontar as razões que o fizeram
inclinar-se por este ou aquele profissional ou empresa;

g) cursos abertos a terceiros são sempre ilicitáveis pelo fato de ser objeto único que
se esgota com a execução, devendo ser contratados com base no art. 25, caput da Lei
Geral de Licitações;....” (Luiz Cláudio de Azevedo Chaves, C͞ontratação de serviços de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal na Adm. Pública: uma breve análise da Decisão 439/98, Plenário do TCU͟)



Você é o responsável pela instrução de um processo de contratação de
treinamento com fundamento no art. 25, inc. II da Lei 8.666, no valor de
R$42.000,00, que está aguardando ratificação pela autoridade
competente.

A empresa
substituição

que será contratada entra em contato e solicita a
do profissional indicado inicialmente para ministrar o

treinamento, alegando impedimento pessoal superveniente.

Como você dará andamento a esse processo?



Avaliar:

• A peculiaridade do mercado de cursos e treinamentos

• Qual é o objeto da contratação

• O que fundamenta a contratação direta: as características do
profissional ou da empresa?

�A questão dos profissionais que atuam junto a diversas empresas de
treinamento



Determinada Secretaria Estadual de Segurança Pública, ao organizar evento sobre
criminalidade e segurança pública, pretendeu contratar um policial civil para proferir
uma palestra direcionada aos policiais civis, militares e corpo de bombeiros. O tema
seria relacionado a “abordagem policial”. A organização do evento, a cargo do setor de
Gestão de Pessoas, pretendeu realizar a contratação com fundamento no art. 25, II c/c 13, VI,
da L. 8.666/93.

Na Assessoria Jurídica, houve concordância de que se tratava de um serviço técnico de
natureza singular, porém, discordância de que o profissional escolhido fosse notoriamente
especializado, pois era servidor de nível médio, sem nenhum livro ou artigo publicado e
sem histórico na atividade docente ou como conferencista.



Em sua opinião, está caracterizada a notória especialização nos termos do
§1º do art. 25? Justifique.

(Caso extraído de artigo de Luiz Cláudio Azevedo Chaves, publicado em
http://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/viewFile/24/21)



1. Contratação de profissional de qualquer setor artístico +

• Profissional X amador

2. Consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública +

• Fama e notoriedade X capacidade técnica aferível mediante concurso

3. Diretamente ou através de empresário exclusivo

• Exclusividade X exclusividade limitada

Leitura recomendada: Contratação Direta de Artistas - Prof. Jacoby Fernandes -
http://www.jacoby.pro.br/novo/CDA.pdf



Amplitude geográfica da consagração



A prova da consagração pela crítica especializada

TJ-PE - AGV: 186785

• não houve a devida comprovação de que os profissionais contratados eram
consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública

• A discussão não é em torno das qualidades técnicas dos artistas, análise
estritamente subjetiva, mas do o disposto no inciso III do mencionado art. 25 da Lei nº
8.666/93 que exige que os artistas sejam reconhecidos pela crítica ou pela opinião pública

• tal demonstração deve ser efetuada pelo gestor da coisa pública ao dar início
ao procedimento que irá culminar com a celebração do ajuste

• Não foram relacionados discos gravados, eventos de importância relativa dos quais
participaram, apenas foram juntadas uma ou outra reportagem jornalística dando
notícia da realização de shows de alguns dos músicos



É irregular a contratação de bandas de música, por meio de inexigibilidade de
licitação, sob o fundamento da exclusividade de representação, com base na
apresentação de "cartas" e "declarações que supostamente atestariam a dita
exclusividade, mas que, em verdade, não se prestam para tal finalidade, o que só
pode ser feito por meio de contrato firmado entre artistas e empresários, devendo
ainda constar registro em cartório, além de sua regular publicação.

(Acórdão nº 6.094/2013-TCU/2ª Câmara, Acórdão nº 642/2014-TCU 1ª
Câmara, Acórdão nº 7700/2015-TCU/1ª Câmara)



A exclusividade deve ser prévia À CONTRATAÇÃO

O empresário contratado para intermediar a transação entre a Administração Regional e
os artistas que participaram do evento não era o agente exclusivo dos profissionais, pois não
detinha, previamente, os direitos de representar os artistas e celebrar ajustes como seu
representante ou empresário; somente após a contratação do empresário pelo Poder
Público, buscou-se a declaração de exclusividade junto aos artistas a qual limitou-se ao
evento em tela, evidenciando a tentativa de burla à lei (Processo nº 556/2000 – Parecer
MP/TCDF Nº 244/2003- DA)

• Em sentido diferente: “A impossibilidade de competição, em sede de de
produtora, não dependecontratação de artistas por intermédio

necessariamente, em qualquer hipótese, da pré-existência de contrato de
exclusividade entre a produtora e os artistas.” (TJ-PE - AGV: 186785)



AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS
PARA FESTIVAL CULTURAL POR MEIO DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DE INEXIGIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 25, III, DA LEI DE LICITAÇÃO

• A figura do empresário exclusivo não se confunde com o mero intermediário na medida em
que este detém a exclusividade limitada a apenas determinados dias ou eventos

• Os atestados firmados pelos representantes legais dos artistas declaravam que a
exclusividade se limitava aos shows do dia 03 ou 04 de maio no 1º Festival Cultural de
...

• Não foram preenchidos os requisitos do inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93 uma vez
que a contratação não foi diretamente com os artistas ou através de empresário exclusivo,
mas sim por meio de pessoa interposta.

(TRF-3 - AI: 25817-SP, J. 25/07/2013, 6ª Turma)



O preço
Contratação da Ivete Sangallo em dez/2012 para
celebrar a inauguração do hospital regional de Sobral
- CE. O MPC alegou que ela já havia sido
contratada em outras ocasiões no Ceará com

R$ 500 mil evalores de cachês inferiores a
também ao divulgado pelo governo do estado
para a ocasião, R$ 650 mil.

Em recurso contra o arquivamento do processo, o MPC questionava o valor de R$ 650 mil pago em
18 de dezembro de 2012. Por placar de cinco a um, os conselheiros da Corte de Contas
decidiram que a despesa foi legítima. Durante a sessão, os conselheiros aprovaram uma
recomendação para que o Poder Executivo passe a justificar, minuciosamente, a decisão pela
contratação de eventos e que apresente três orçamentos, do mesmo artista, para que não
reste dúvidas de que o valor cobrado está dentro dos parâmetros de mercado.



MP/MG - Consulta nº 14/2013

Comprovação, no respectivo processo, dos seguintes requisitos:

a)contrato firmado pelo próprio contratado ou por meio de empresário exclusivo

b)demonstração da consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião
pública devidamente, salvo se notória

c) indicação da razão da escolha do profissional

d)justificativa de preço (o preço deve ser razoável e similar a outros contratos firmados
pelo contratado, baseado na média aritmética dos contratos firmados nos últimos 6 meses)

e) publicidade da contratação e

f) comprovação da aplicação do mínimo constitucional nas áreas de saúde e
educação (legitimidade despesa diante de despesas prioritárias)



Subcontratação da empresa contratada por
inexigibilidade

� Em dispensas ou inexigibilidades em que as características da
contratada determinaram sua contratação direta, há
impossibilidade jurídica da subcontratação do objeto, mesmo
que a empresa contratada não tenha a capacidade de prestar
diretamente os serviços ou fabricar os produtos objeto da avença

� (Acórdão nº 2.023/2013-2ª Câmara, Decisão nº 645/2002-Plenário e
� Acórdão nº 1805/10-Plenário)



ELEMENTOS DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
Atos, justificativas, parecer jurídico



“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 ou calamitosa 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.”



O processo administrativo da INEXIGIBILIDADE de licitação

• Processo devidamente autuado,
protocolado e numerado

• Pedido de compra ou execução de serviço

• Justificativa da necessidade do objeto da
contratação direta

• Caracterização da situação de inexigibilidade de
licitação com os elementos necessários à sua
configuração

• Termo de referência, projeto básico ou
projeto executivo, conforme o caso

• Estimativa da despesa

• Parecer técnico demonstrando o
atendimento aos requisitos exigidos

• Demonstração da compatibilidade da 
previsão de recursos orçamentários com o 
compromisso a ser assumido

• Comprovação de que o contratado 
preenche os requisitos de qualificação 
mínima necessária

• Razão da escolha do contratado

• Justificativa de preço

• Autorização da autoridade máxima do

� órgão ou entidade



• Organize os processos licitatórios e de dispensa de licitação de acordo com o
prescrito pelo art. 38 da Lei no 8.666/1993, fazendo constar a numeração das
folhas e a disposição cronológica dos atos administrativos (Acórdão 462/2008-
TCU/Plenário)

• Organize adequado processo administrativo para os casos de dispensa e de
inexigibilidade de licitação, de modo a dar cumprimento aos princípios
constitucionais do art. 37 da CF/88, em particular o da publicidade, da
legalidade, da moralidade, como também os princípios e normas
insculpidos nos arts. 3º, 4º, 26, 41 da Lei 8.666/1993 (Acórdão 428/2010- TCU/2ª
Câmara)



“As dispensas previstas... no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas,...
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.”



• Insira nos processos de dispensa de licitação comprovantes da
publicação, na imprensa oficial, conforme o art. 26, caput e art. 61, § único da

Lei no 8.666/1993 (Acórdão 290/2001 Plenário)

• A eficácia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação a que se refere o

art. 26 da Lei 8.666/93 (art. 24, III a XXIV e art. 25 da Lei 8.666/93), está

condicionada a sua publicação na imprensa oficial, salvo se, em observância

ao princípio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos

limites fixados nos arts. 24, I e II da Lei 8.666/93 (Acórdão TCU 1336/2006-TCU

Plenário)



�Observe os prazos estabelecidos no art. 26 da Lei no 8.666/1993, referentes a publicação
tempestiva na imprensa oficial das situações de inexigibilidade ou dispensa de licitação,
como condição para a eficácia dos atos (Acórdão 3083/2007 – TCU/1ª Câmara)

�A realização de dispensa de licitação sem o preenchimento das formalidades a ela
atinentes pode ensejar a aplicação de multa, principalmente se cumulada com o
descumprimento de determinação deste Tribunal no mesmo sentido (Acórdão 211/2007 -
TCU/2ª Câmara)

�A ausência de observação das formalidades inerentes à inexigibilidade de licitação,
em desacordo com o art. 26 da Lei nº 8666/1993, caracteriza grave infração à norma
legal, ensejando a irregularidade das contas dos responsáveis (Acórdão nº
2.560/2009 - TCU/Plenário)



Orientação Normativa nº 17 da AGU, de 17 de abril de 2009

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

(Alterada pela Portaria AGU nº 572/2011, publicada no DOU de
14.12.2011.)



� Contrato social

� Documentação relativa à regularidade fiscal (Acórdão nº 1768/2008
– TCU - Primeira Câmara), mesmo no caso de pronta
(Acórdão 2575/2009 – TCU – Plenário)

� CNDT e declaração de regularidade do trabalho do menor

entrega



Orientação Normativa da AGU nº 09

“A comprovação da regularidade fiscal na celebração do contrato ou no
pagamento de serviços já prestados, no caso de empresas que
detenham o monopólio de serviço público, pode ser dispensada em caráter
excepcional, desde que previamente autorizada pela autoridade maior do orgão
contratante e concomitantemente, a situação de irregularidade seja comunicada
ao agente arrecador e à agência regulatória”.



Nas contratações públicas em geral

• Art. 38, inc. VI e parágrafo único da Lei 8.666

• “Nos casos em que não tiver conhecimento ou segurança jurídica, a
Administração deverá submeter à apreciação e aprovação da
Assessoria Jurídica, ainda que não seja ato compulsório, pois não previsto
no parágrafo único, art. 38 da Lei n° 8.666/1993” (Acórdão 728/2008-TCU-1ª
Câmara)



Nas contratações
por inexigibilidade



Acórdão nº 2176/2012- TCU/Plenário - não restou comprovada a notória
especialização dos contratados e a singularidade do objeto

• Responsabilização do ex-presidente da entidade e do assessor jurídico que lavrou os
pareceres que respaldaram as contratações em questão, os quais se limitaram a
asseverar, em todas as avenças, que os contratados seriam “profissionais consagrados
na esfera trabalhista, especialistas que são no trato da matéria, o que, aliás, é público
e notório no meio jurídico”.

• O parecer jurídico é obrigatório e vinculante no procedimento licitatório e na contratação
e por ter sido lavrado com erro grosseiro e dolo, com texto lacônico e repetitivo,
sobressaindo a necessidade de responsabilização



Acórdão nº 1.020/2008 – TCU – 1ª Câmara

“Relatório

26. Deste excerto jurisprudencial, é lícito extrairmos três requisitos que, caso se
encontrem conjugados no parecer, têm o condão de isentar de responsabilidade
a autoridade que nele se baseou para praticar o ato ilegal, a saber:

a) estar devidamente fundamentado;

b) defender tese aceitável;

c) estar alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência.”



• Analisar apenas aspectos jurídicos
• “presume-se que as especificações técnicas contidas no presente

processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas
características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente
determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos
objetivos, para a melhor consecução do interesse público”

• “não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria
quanto à competência de agentes”

• “o prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de
responsabilidade exclusiva da Administração”



• Analisar os aspectos formais do processo, conforme art. 38 da Lei 8.666

• Avaliar a presença das circunstâncias autorizadoras da inexigibilidade
conforme exigir o permissivo legal invocado

• Singularidade do objeto

• “Atestado de exclusividade de entidades dotadas de credibilidade,
autonomia e isenção, e/ou outros meios comprobatórios idôneos”

• Veracidade dos atestados “examinada de forma ampla, abrangendo tanto
seus aspectos formais quanto no seu teor

• “Comprovação de exclusividade poderá ser instruída/reforçada com
pareceres técnicos de especialistas”



• Avaliar a observância de critérios de sustentabilidade ambiental, com base
no Guia Prático de Licitações Sustentáveis

• Avaliar a observância das formalidades previstas no art. 26, parágrafo único da Lei
8.666

• Avaliar a observância de outras formalidades legais

• Não adentrar no mérito da oportunidade e conveniência das opções do
Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais

• Termo de referência, se for o caso*

• Declaração de disponibilidade de recursos

• Atos de designação formal dos agentes competentes

• Prova de regularidade fiscal

• Analisar a minuta do contrato



Nota explicativa (AGU) sobre a necessidade de elaboração de PB ou TR
“Não é consenso nesta CJU/SP a necessidade de elaboração de projeto
básico/termo de referência nos casos de compras por inexigibilidade ou dispensa de licitação,
de modo que o advogado deve decidir se oportuno, ou não, manter este tópico em seu
parecer. A princípio, a exigência de tais documentos não seria cabível, pois “termo de
referência” somente é exigível nos casos de pregão, e “projeto básico” nos casos de
contratação de obra ou serviço. Assim, nas hipóteses de contratação direta para
compra, a especificação clara do objeto e a estimativa idônea dos quantitativos, em
conformidade com os termos do art. 15,
§7º da Lei nº 8.666/93 seriam suficientes. Nada obstante, nos casos em que o
ajuste abarcar a aquisição de objeto complexo, o advogado poderá julgar
conveniente exigir documento que, ainda que não denominado “projeto básico” ou “termo de
referência”, siga as diretrizes traçadas na legislação para sua elaboração, como, por exemplo, o
art. 15 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008.”



A Administração deve formalizar contrato nos casos de tomada de preços e
concorrência, bem assim na dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor
esteja compreendido nos limites das modalidades tomada de preços e
concorrência e nas contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações
futuras.

Art. 62, caput e §4º, da Lei 8.666

(Acórdão 1183/2010-TCU/Plenário)



Acórdão 1802/14-TCU/Plenário - São obrigatórias
informações para extratos de dispensa ou de inexigibilidade:

• número do processo

• descrição do objeto

• identificação do contratado (nome e CNPJ/CPF)

• Valor

• fundamento legal específico

• autoridade ratificadora

as seguintes




