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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA

CNPJ n® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

TERMO DEJUSTIFICATIVA DE CONTRAJAÇÃO
POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FOLHA n° ^ /

Objeto: Contratação de treinamento de Curso de Licitações públicas e formação de Pregoeiros
cora a inscrição de servidores públicos deste município de São João dos Patos/MA.
Base Legal: art. 25, II, c/c art 13, VI, 26 e 62 da Lei n" 8666, de 21 de junho de 1993
Empresa: A B XAVIER TREINAMENTOS EPP-INSTITIITO CERTAME- CNPJ
11.669.032/0001-09

1 -INTRODUÇÃO

Estando a Administração Pública obrigada à motivação e legalidade de seus autos,
especialmente os que determinam a inexigitâlidade de licitação para prestação de serviços ou
compras de l)ens, e a fim de manter e demonstrar a transparência e a legalidade de suas ações
faz-se necessário a presente justificativa face á participação de servidores públicos em
treinamento de Curso de Licitações públicas e formação de Pregoeiros com a inscrição de
servidores públicos deste município de São João dos Patos/MA, a ser realizado pela empresa A
B XAVIER TREINAMENTOS, inscrita no CNPJ n® 11.669.032/0001-09, localizada na Rua
dos Guarás 01 Loja 1- edif. Fernando de A. Lopes - São Luis - MA, onde será realizado o curso
nos dias 11 a 15 de janeiro de 2021, de segunda a sexta-feira: das 08:00h às 12:00h; das 13:30h
ás 17:30h, Hotel Luzeiros, R. João Damasceno, 2 Ponta do Farol, CEP 65077-630, tendo uma
carga horária de 40 horas, sem que haja certame, uma vez que este toma-se inexigível na
situação em que hoje se apresenta, já que inviável a competição, mormente porse tratar de
contratação de serviçostécnicos enumerados no art. 13 da Lei n 8.666/93, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, nos termos do art. 25,11, c/c art. 13,
VI, da Lei n 8.666/93.

2 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO (ART. 25. DA LEI N 8.666/93).

A Secretaria Municipal de Administração, regulamentada através de lei orgânica
municipal, tem como desígnio garantir a execução administrativas do município, baseado em
princípios constitucionais da universalidade, integralidade e equidade, mediante a adoção de
politicassociais e econômicas que permitam a disponibilização dos recursos.

Diante da complexidade do tema, se faz imprescindível a c^acitação
dosservidores que atuam nesta Secretaria Municipal de Administração, com ofito de aprimorar
os procedimentos de licitações e contratos administrativos.

Salientamos que os municipes, da cidade de São João dos Patos/MA serão os
maiores beneficiados, uma vez que os servidores terão maior domínio sobre gerenciamentos de
riscos, alocação dos gastos públicos, buscando assim pactuar prestação de serviços vantajosos a
Administração Pública e qualidade dosserviços prestados a sociedade.

Cumpre destacar que tal formação propiciará considerável aperfeiçoamento nos
serviços desenvolvidos nesta pasta, de forma a atingirseu objetivo fim que é o de prestar total
assistência à coletividade, principalmente aos menos favorecidos, dentro dos ditames legais.
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Neste sentido, destaca-se:

"A administração nâo pode realizar licitação para t
porque os profissionais e empresas são incomparáveis. Não
portanto, viabilidade de competição. A adoção do tipo de licitação de
"menor preço" conduz, na maioria dos casos, à obtenção de
qualidade inadequada. A de "melhor técnica" e a de "técnica epreço"
é inviável, porque não se pode cogitar, no caso de apresentação de
proposta técnica. A proposta técnica seria, a rigor, o programa e a
metodologia, de pouca ou de nenhuma diferenciação. O êxito do
treinamento depende, basicamente, dos instrutores ou docentes. Que
são incomparáveis, singulares, o que toma inviável a competição."
(in Ato Administrativo, Licitações e Contratos Administrativos, 2"
tiragem. São Paulo. Malheiras, 1996, pág. III).

Assim, preconiza o art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n 8.666/1993, in verbis:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
II - para contratação de senüços 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".
"Art. 13 - Para osfins desta Lei, comideram-se serviços técnicos
profissionais especializadas ostrabalhasrelaiivos a:
J-esíudostécnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II- pareceres, perícias e avaliações em geral;
III-assessorias ou consultoriastécnicas e auditoriasfinanceiras ou
tributárias; IV-Jiscalizaçâo.supervisão ou gerenciamento de obras ou
serviços;

V- patrocínio ou dejésa de causasjudiciais ou administrativas;
VI-treinamento e aperjéiçoamento de pessoal;
VII-restauração de obras de arte e bens de valor histórico".

Diante disto, resta justifcada a presente contratação, cabendo à Administração
Pública Municipal efetivarmeios para o aperfeiçoamento dos serviços inerentes à atuação da
Secretaria Municipal de Administração, através da capacitação de seus servidores, para que
estes possam desempenhar suas funções com mais propriedade.

3-CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Administração, Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Pato^MA, insaita no CNPJ 06.089.668/0001-33.

4-CONTRATADO

A B XAVIER TREINAMENTOS, inscrita no CNPJ n*' 11.669.032/0001-09,
localizada na Rua dos Guarás 01 Loja 1- edif. Fernando de A. Lopes - São Luis - MA.

5- DO PREÇO

FOLHA n°
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O valor a ser pago pela prestação dosserviços de capacitação fica estipi lado em
3.050,00 (três mil e cinqüenta reais, para 02 (dois) servidores, totalizando R$ 6.100,
e cem reais).

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Tendo em vista a necessidade de prestação imediata, mostra-se desnecessária a
celebração de contrato, podendo este substituído, nostermos da lei, f>or nota de empenho.

7 -PA SUBSTUICÂO DO CONTRATO E UTILIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

O ait. 62, parágrafo único, da Lei n 8.666/93, estabelece que as compras ou
serviços após serem precedidas de licitação ou por outro procedimento administrativo, tais a
dispensa ou a inexigibilidade, a Administração Pública deverá confeccionar o instrumento de
contrato para formalização das obrigações pactuadas, saIvo,se a mesma puder substituir-lo por
outros instrumentos hábeis, senão vejamos:

"An. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites
destas duas modalidades de licitação, efacultativo nos demais em que
a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis,
tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização
de compra ou ordem de execução de serviço", (grifou-se)

O dispositivo engendra a regra acerca dos instrumentos aptos a serem utilizados
quando da formalização dos contratos administrativos. De acordo com ele, o uso do termo de
contrato será obrigatório sempre que o valor da contratação superar aquele relativo ao uso da
modalidade convite. Caso contrário, a Administração poderá substituir aquele documento por

instrumentos equivalentes, tais como a carta-contrato, a nota de empenho de despesa, a
autorização de compra ou a ordem de execução de serviço.

O § 4® do art. 62, por sua vez, prevê que o termo de contrato poderá ainda ser
substituído nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, independentemente do valor da
ccmtrataçâo.

Veja-se que, nesse caso, do § 4® do art. 62 da Lei n° 8.666/93, pouco importa o
valor do contrato. Não há limite de valor; o que importará é que o objeto do contrato possa ser
qualificado como compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnicà'\ (Licitação pública e contrato
administrativo. 2. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 703).

Contudo, é preciso pontuar que o Tribunal de Contas da União aparentemente

possui posicionamento diverso acerca do assunto. De acordo com aquela corte de Contas, o § 4°,
do art. 62, da Lei de Licitações não consiste em exceção à regra do caput. Ao contrário, ele

)0 (Seis mil,
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impõe um requisito que deve ser somado àqueles previstos no caput para a sub Jtiluiçâo
termo de contrato.

Assim, existiria apenas uma hipótese de substituição do termo de contrato por

outro instrumento, qual seja, aquela nas quais o valor do objeto da contratação não ultrapassasse
aquele relativo ao uso da modalidade convite, e ainda cuja entrega fosse imediata, não
envolvendo obrigações futuras.

Esse entendimento foi inclusive alvo de resenha elaborada pelo TCXJ:

"A contratação deve ser formalizada obrigatoriamente por meio de
termo de contrato sempre que houver obrigações futuras decorrentes

do fornecimento de bens e serviços, independentemente da
modalidade de licitação sua dispensa ou inexigibilidade, conforme
preconizado no art. 62, § 4°, da Lei 8.666/1993."

8 -RAZÕES DA ESCOLHA DA CONTRATADA (ART. 25, INCISO IIDALEI 8.666/93)

A pessoa jurídica em comento está promovendo o "Curso de Licitações públicas e
formação de Pregoeiros", a ser realizado o curso nos dias 11 a 15 de janeiro de 2021, de
segun^ a sexta-feira: das 08:00h às 12:00h; das I3:30h às 17:30h, Hotel Luzeiros, R. João
Damasceno, 2 Ponta do Farol, CEP 65077-630. tendo uma carga horária de 40 horas, no qual
possui características de:serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória ri
especialização do contratado, exigidas por lei,sobejamente fundamentadas.

O Instituto Certame é uma empresa especializada era oferecer cursos na área de
Licitações, Contratos Administrativos e Convênios a profissionais que buscam treinamento ou
desenvolvimento profissional. Em parceria com profissionais qualificados, ministramos
palestras, treinamentos e cursos abertos ou fechados (in company).

Os treinamentos abrangem temas relacionados ao processo de Licitação e
Contratação Governamental, bem como de celebração e gestão de Convênios firmados, de
interesse tanto da administração pública quanto do setor privado, tendo como público alvo
estudantes e profissionais ligados a organizações governamentais ou particulares, capacitando-
os de acordo com suas necessidades e expectativas.

Os cursos sâo ministrados por profissionais de sucesso no mercado em que atuam,
com reconhecida competência e experiência, sólida formação acadêmica e excelente didática -
tudo isso alinhado à nossa cultura organizacional.

Além disso, convém destacar que a empresa supracitada é referência de qualidade
em matéria de contratação pública e suporte para a Administração Pública. Diante da ausência
de alternativas, a empresa citada acima, tomou-se detentora da exclusividade dos serviços de
capacitação realizados, sendo a única capaz de satisfazer as necessidades do ente público, com o
treinamento e aperfeiçoamento realizados, inviabilizando-se assim o procedimento licitatório.
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9-JUSTIFICATlVA DO PREÇO (ART. 25. INCISO III DA LEI 8.666/93)

No tocante à justificativa de preço, frisa-se que a empresa A ^ XAVIE

FOLHA n

TREINAMENTOS EPP -INSTITUTO CERTAME pratica os preços em questão juntamente
outras instituições. Vale ressaltar que tal parâmetro segue posicionamento do TCU, abaixo
evidenciado:

No caso específico do treinamento de servidores, acreditamos que o
contratante deva certificar-se de que o preço seja compatível com o <te
outros contratos fincados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em Geral, permitida a graduação em função da
excelência do notório especialista contratado (TCU - Decisão
n439/98)

10-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04,122-0003.2004.0000 - Manutenção c Funcionamento da Scc. do Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

11-CONCLUSÃO

Diante do exposto, resta justificada a presente inexigibilidade de licitação, visando
à contratação direta da empresa A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, CNPJ/MF n
11.669.032/0001-09, para executar os serviços de capacitação, sem que haja certame, uma vez
que este se toma inexigível na situação em que hoje se apresenta, haja vista a inviabilidade de
competição e as características: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e
notória especialização do contratado, exigidos por lei, estarem sobejamente fundamentados,
bem como da proposta se mostrar vantajosa para a Administração Municipal, que prima pelo
Princípio da Economicidade em seustratos públicos, com supedâneo art. 25, II, c/c art. 13, VI,
da Ui n 8.666/93.

Denotando o procedimento alvitrado incompatível com o processo licitatório,
encaixando dessa forma na hipótese do Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n 8.666/93.

São João dos Patos - MA, 06 de janeiro de 2021

Thuany uomes
Secretária Municipk4K>i^ninistração


