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EMENTA: SERVIÇOS SINGULARES. INVIABILIDADE
DE COMPETIÇÃO. CONTRATAÇÕES DE PEQUENA
MONTA. RECOMENDAÇÃO. SIMPLIFICAÇÃO DO
PROCEDIMENTO.

À Secretaria Municipal de Educação
c/c
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística
Secretaria Municipal de Gestão e Finanças

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal

de Gestão e Finanças a respeito da viabilidade legal de contratar a

escritora Ninfa de Freitas Parreiras para realização de palestras com o
intuito de capacitar professores para atuarem em Bibliotecas Escolares.

A consulta versa sobre a obrigatoriedade da

Administração em realizar chamamento público para a despesa ou de
contratar uma empresa para realizar a capacitação.

Esclarecendo que existem outros processos similares
para a realização de curso foi inquirido se a situação se enquadra como
fracionamento da despesa.

O valor envolvido na contratação das palestras está
estimado dentro do atual limite de pequena monta.

É o relatório.

Passa-se a manifestação.
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1 - DA SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Calha, antes de adentrar na resposta da consulta, refletir

que a Constituição Federal estabelece como dever da Administração

Pública observar, entre outros, o princípio da eficiência.

Dessarte, a Lei 13.726-2018, estabeleceu diretrizes para

que os entes públicos revejam os seus fluxos de trabalho de modo a

simplificar os procedimentos, senão vejamos:

"Art. 5° Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos MunicÍpios poderão criar grupos setoriais

de trabalho com os seguintes objetivos:

I -identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais

ou regulamentares que prevejam exigências

descabidas ou exageradas ou procedimentos

desnecessários ou redundantes;

II - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem

a eliminar o excesso de burocracia."

Nessa lógica, entende-se que os procedimentos que

envolvam despesas de pequena monta devem ser racionalizados,

avaliando-se a viabilidade de dispensar documentos, reduzir os fluxos,

inclusive com dispensa de análise jurÍdica, bem como outras hipóteses,

tais como, a própria tramitação de forma totalmente eletrônica

Alias, o MunicÍpio possui a Instrução Normativa n.° 001-

2013, em anexo, para a contratação de artistas, palestrantes, entre outros,

a qual o procedimento já é simplificado, mas que atualmente está em

desuso.
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a) Da dispensa de documentos

A Lei Geral de Licitações já estabelece que em alguns

casos é possível dispensar a apresentação de documentos de habilitação,

conforme segue:

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação

poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente

ou por servidor da administração ou publicação em

órgão da imprensa oficial.

§ 10 A documentação de que tratam os arts. 28 a 31

desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte,

nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens

para pronta entrega e leilão.

Avalia-se, contudo, que a dispensa de documentos

poderá ser realizada em consonância com as obrigações que envolvem o

futuro contrato.

Assim, na avaliação das exigências documentais se

deve ponderar os riscos envolvidos na contratação de modo que objetos

de baixa complexidade podem ter documentação simplificada.

O Tribunal de Contas da União já refletiu sobre o

assunto, conforme se analisa do Acórdão 2616/2008:

"em face da pequena relevância econômica não

justificariam rigorosos atos burocráticos que elevam os

custos da Estatal, pois a Lei determinou formalidades

prévias proporcionais às peculiaridades do interesse e

da necessidade da Administração, sem descuidar-se

dos princípios da economicidade, eficiência e

legalidade." E continua o recorrente: "Assim, quanto

mais simples forem as formalidades e rápidos os
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procedimentos de dispensa de ficitação, menores serão

os valores e tempo a serem despendidos pela Infraero."

O mesmo entendimento é comungado por José dos

Santos Carvalho Filho, ao abraçar o posicionamento de Celso Antônio

Bandeira de Mello, ressaltando que:

"em quaisquer das hipóteses de dispensa ou de redução

de documentos de habilitação, leva-se em consideração

a natureza do procedimento e que tais casos se inspiram

na necessidade de se mitigar a burocracia. Não obstante,

ressalva aquele autor que tais hipóteses encerram

faculdade ao administrador que poderia impor a

exigência de apresentação, legitimamente, quando

houvesse conveniência."

(Manual de Direito Administrativo, 17. a ed., Rio de

Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 249/50).

Dessa forma, é recomendãvel que a Administração

reflita sobre os interesses protegidos, o risco da contratação e a celeridade

dos procedimentos envolvidos e estabeleça trâmites mais eficientes nos

procedimentos de pequena monta.

b) Da necessidade de aprovação jurídica

Na racionalização dos fluxos, é viável, ainda, que se

dispense a manifestação jurídica para as despesas de pequena monta,

quando não houver dúvidas específicas em relação ao caso.

Na mesma linha, é o entendimento da Advocacia Geral

da União, conforme a Orientação Normativa n. ° 46, de 26.02.2014:
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"SOMENTE É OBRIGATÓRIA A MANIFESTAÇÃO
JURJDICA NAS CONTRATAÇÕES DE PEQUENO

VALOR COM FUNDAMENTO NO ART.24, I OU II, DA

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUANDO

HOUVER MINUTA DE CONTRATO NÃO
PADRONIZADA OU HAJA, O ADMINISTRADOR,
SUSCITADO DÚVIDA JURiDICA SOBRE TAL
CONTRATAÇÃO. APLICA-SE O MESMO

ENTENDIMENTO ÀS CONTRATAÇÕES FUNDADAS
NO ART. 25 DA LEI N° 8.666, DE 1993, DESDE QUE

SEUS VALORES SUBSUMAM-SE AOS LIMITES

PREVlSTOS NOS INCISOS I E II DO ART. 24 DA LEI N°

8.666, DE 1993."

Reflete-se, ainda, que há aquisições em que sequer há
minuta de contrato a ser analisada, devendo apenas se adotar boas
práticas de justificação da despesa.

Ocorre que embora seja necessário que o Município
empenhe esforços para garantir um planejamento adequado as
contratações, a análise jurídica individual de processos de pequena monta

não garante o controle de fracionamento ilegal de despesas.

O controle do fracionamento de despesa deve ser feito
por órgão centralizado que detenha informações sobre o planejamento
futuro das compras de mesma natureza do Município e os dados sobre
compras realizadas dentro do mesmo exercício financeiro.

c) Do procedimento eletrônico

A Administração Pública pode e deve, sempre que viável
operacionalmente, gerar processos de forma eletrônica, diminuindo gastos

com papel, insumos e pessoas.

Rua Alfredo Chaves n° 1.333 - Centro Administrativo Municipal - CEP 95020-460 - Caxias do Sul - RS.
Fone/Fax 3218.6039 - •ww_c_a•ias_ rs g_ov br



h'UVlC[PIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR lA - GERA L

Examina-se que os processos de pequena monta na

forma como estabelecido na Instrução Normativa n. ° 01, de 7 de agosto de

2013 do Gabinete do Prefeito têm um trâmite simplificado e podem, com

os ajustes necessários, serem processados na forma eletrônica,

diminuindo prazos, custos e aumentando a eficiência das contratações.

Nesse sentir, sugere-se que seja realizado estudos,

quiça, com a formação de comissão formada pelos setores interessados

com o objetivo de aperfeiçoar os fluxos processuais.

DESPESAS

2 - DO PARCELAMENTO E FRACIONAMENTO DE

É desejável que a Administração Pública busque o

parcelamento do objeto no maior número de parcelas especificas viáveis

na hipótese do objeto ser divisível, sendo contudo vedado o

fracionamento ilegal do objeto.

O parcelamento ë diretriz da lei na perseguição de

propostas mais vantajosas, porquanto ao dividir o objeto se potencializa a

busca por prestadores capacitados na área específica, bem como pode

ampliar a competitividade.

Vejamos o art. 23 § lO:

§ 10 As obras, serviços e compras efetuadas pela

Administração serão divididas em tantas parcelas

quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor

aproveitamento dos recursos dispon{veis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da

economia de escala. (...)
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O fracionamento da despesa, por sua vez, objetiva

utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada à totalidade do

objeto ou para indevidamente justificar a contratação direta.

O fundamento do fracionamento ilegal se encontra no

art. 23 § 5° da Lei 8.666-93:

§ 50 É vedada a utilização da modalidade "convite" ou

"tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de

uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e

serviços da mesma natureza e no mesmo local que

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente,

sempre que o somatório de seus valores caracterizar o

caso de "tomada de preços" ou "concorrência",

respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para

as parcelas de natureza específica que possam ser

executadas por pessoas ou empresas de

especialidade diversa daquela do executor da obra ou

serviço.

Deflui-se, então, da parte destacada do dispositivo que o

fracionamento não ocorre quando realizado por empresas ou pessoas

com especialidades diversas.

Desse modo, náo hã ilegalidade na contratação de

diversos palestrantes de forma individual, uma vez que se trata de

desejado parcelamento do objeto, vez que cada serviço representa

especialidade única.

Também, é de se afastar a hipótese de fracionamento

ilegal da despesa em razão de que, quando devidamente justificado, cada

palestrante representa a contratação de um serviço singular, conforme se
pretende esclarecer no próximo capítulo.
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3 - DA INVIABILIDADE

SINGULARES

DE LICITAR SERVIÇOS

O dever de licitar incide apenas quando existir

pluralidade de potenciais executores do serviço e, ainda que houver, se for

possivel definir critérios objetivos de comparação e julgamento.

A lei reconhece hipóteses dessa inviabilidade quando a

contratação se reveste de serviços singulares:

Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver

inviabilidade de competição, em especial:

...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados

no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com

profissionais ou empresas de notória especialização,

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e

divulgação;

Ill - para contratação de profissional de qualquer setor

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela

opinião pública.

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

técnicos profissionais especializados os trabalhos

relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou

executivos;

II - pareceres, pericias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias

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

V patrocínio ou defesa de causas judiciais ou

administrativas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Vil - restauração de obras de arte e bens de valor

histórico.

sobre o tema:

A propósito, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina

"São licitáveis unicamente objetos que possam ser

fornecidos por mais de uma pessoa, uma vez que a
licitação supõe disputa, concorrência entre ofertantes...
SÓ se licitam bens homogêneos, intercambiáveis,

equivalentes. Não se licitam coisas desiguais". (Grifei)

(Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito

Administrativo", São Paulo, Malheiros, 4a ed., 1993, p.

250.)

Também, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina: o'

... na dispensa, há possibilidade de competição que

justifique a licitação; de modo que a lei faculta a

dispensa, que fica inserida na competência discricionária.

Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de

competição, porque só existe um objeto ou uma
pessoa que atende às necessidades da

Admínistração; a licitação é, portanto, inviável". (Grifei)

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "Direito Administrativo",

São Paulo, Atlas, 4a ed., 1994, p. 265.)
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No caso de serviços técnicos, a inexigibilidade é

caracterizada quando o serviço em razão de sua natureza singular

necessite que uma escolha balizada em critérios de confiança.

teor:

Nesse sentido a Súmula no 264 do TCU, com o seguinte

A inexigibilidade de licitação para a contratação de

serviços técnicos com pessoas físicas 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

subjetividade insuscetível de ser medido pelos

critérios objetìvos de qualificação ìnerentes ao

processo de licítação, nos termos do art, 25, inciso II,

da Lei n° 8.666/93. (Grifei)

No caso dos artistas, a singularidade está no próprio

serviço que será ímpar conforme as características do artista:

[...] no tocante aos serviços artísticos, a singularidade

reside na própria natureza do serviço, que é prestado,

de modo independente da figura do artista, com
percepção pessoal, subjetiva, em resumo, singular.

(Grifei)

(NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e inexigibilidade

de licitação pública. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008.
p. 13i.)

Avalia-se que como o artista tem qualidades

heterogêneas que não podem ser comparadas não há como haver critério

adequado de julgamento, inviabilizando a licitação, exceto se o empresário

não é exclusivo, hipõtese em que hã competição entre eles com vistas à

redução da comissão que eles recebem do artista.
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Assim, repisa-se o parecer, em anexo, desta
Procuradoria datado de 29 de agosto de 2017, que a escolha de artistas ou
palestrantes para realização de eventos/cursos está dentro da esfera de

discricionariedade da Administração.

O STF já se manifestou a esse respeito:

"A Administração deve contratar sem licitação,

escolhendo o contratado de acordo, em última instância,

com o grau de confiança que ela prõpria, Administração,

deposite na especialização desse contratado. Nesses

casos, o requisito da confiança da Administração em

quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização

de procedimento licitatõrio para a contratação de

tais serviços - procedimento regido, entre outros, pelo

princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a

atribuição de exercício de subjetividade que o

direito positivo confere à Administração para a escolha

do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais

adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o

§ 10 do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída

do texto legal exige é a notória especialização,

associada ao elemento subjetivo confiança." (STF, AP n°

348, Rei. Min. Eros Grau, DJe de 02.08.2007.)

Evidentemente, a discricionariedade está ligada

diretamente ao objetivo que a Administração busque e por isso deve ser

devidamente motivada.

Justen Filho:

Sobre o assunto, oportuno o ensinamento de Marçal
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Dai a caracterização da inviabilidade de competição. Se

a contratação pode fazer-se sem licitação, é evidente

que isso não significa autorizar escolhas desarrazoadas

ou incompatíveis com o interesse a ser satisfeito. O

limite de liberdade da Administração é determínado

pelas peculiaridades do interesse que se busca

satisfazer. Assim, não se admite que uma festa popular

envolva a contratação direta de um cantor lírico, pois as

preferências artísticas dos frequentadores não serão

satisfeffas através de uma ópera. A recíproca é

verdadeira. ( in Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos,12a edição, Dialética, 2008,

pág. 360.)

Dessa forma, a escolha de artistas, palestrantes ou

profissionais técnicos vincula-se a natureza do evento que a Administração

pretenda realizar e as caracteristicas específicas do serviço que atenderá

o seu objetivo.

4 - DA CONCLUSÃO

No caso concreto, em razão de se tratar de escolha de

palestrante com características singulares e incomparáveis, não se vê

possibilidade de realização de procedimento de seleção.

Afasta-se, ainda, o fracionamento ilegal da despesa pois

os serviços que se pretende contratar são singulares e, por consequência,

não teriam critério de julgamento objetivo, salvo se fossem contratados por

um único produtor, situação que não se apresenta nos autos e que, por

certo, tornaria a contratação mais onerosa, já que estaria incluído no preço

final o valor de sua comissão.
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Outrossim, é de se recomendar que a Administração

Municipal repense o fluxo para contratações diretas de pequena monta,

haja vista que o modelo utilizado atualmente é moroso e não atende aos

principios de eficiência que devem ser buscados pela Administração.

Por fim, aprova-se a pretendida contratação, com

fundamento no art. 25, II c/c art. 13 VI da Lei 8.666-93.

É o entendimento.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de agosto de 2020.

Aline Perett ina

Procuradora d• Município

OAB/RS n•0 55.646

. «
« "•, 7

Estevão Perazzolo Antoniazzi

Procurador do Município

OAB/RS n. ° 90.390

.«= a.«, ,¿•Viníciu.,i•� Ros• Arruda

Procurador do Município

OAB/RS no 74.616

Acompanha:

1) Instrução Normativa n.° 01.08.2013

2) Parecer Processo n. ° 2017/34954 de 29.08.2017.
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