
                                                                                                                                                                       
 

Nota Técnica nº 01/2014 - CEAP-DIJUR 

Assunto: Contratação Direta de Cursos de Aperfeiçoamento - Inexigibilidade 

 

 

O Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP, dentro de suas premissas             
de sempre buscar a Excelência em suas atividades, e para colaborar com o correto              
entendimento na aplicação da Lei nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações) com relação à              
contratação de prestação de serviços de cursos de aperfeiçoamento, divulga esta Nota            
Técnica nº 01/2014 - CEAP-DIJUR para esclarecimento com relação à permissão           
Constitucional e Legal destas atividades. 

Conforme preleciona o inciso XXI do art. 37 da Carta Magna, qualquer            
contratação pública necessita do desenvolvimento de uma licitação, mas destaca que           
existem exceções, sendo transcrito tal dispositivo abaixo, in litteris: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos           
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos          
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,      
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,       
ao seguinte:  

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,          
serviços, compras e alienações serão contratados mediante       
processo de licitação pública que assegure igualdade de        
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que        
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições       
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente          
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica        
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo        
nosso) 

 

Constata-se então que a Constituição da República Federatvia do Brasil de 1988            
permite que existam exceções, e são estas as que serão comentadas nesta Nota Técnica,              
especificamente ligadas aos serviços de treinamento/capacitação. 
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A legislação específica destacada acima é a Lei nº 8.666/93, que cuida das             
normas gerais de licitação para todos os órgãos da Administração Pública no Brasil. 

De acordo com Celso Antonio Bandeira de Mello (Curso de Direito           
Administrativo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 497), um procedimento de            
licitação somente pode ser realizado quando: 

 

São licitáveis unicamente objetos que possam ser fornecidos por         
mais de uma pessoa, uma vez que a licitação supõe disputa,           
concorrência, ao menos potencial, entre ofertantes [...] Só se         
licita bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se       
licitam coisas desiguais. Cumpre que sejam confrontáveis as        
características do que se pretende e que quaisquer dos objetos          
em certame possam atender ao que a Administração almeja. 

 

 

Por conta dessa linha de raciocínio, o que não pode ser comparado, em especial              
porque depende da particularidade de cada serviço a ser prestado, poderá ser analisado             
de uma forma diferente. 

Essa possibilidade e está delimitada no art. 25 da Lei nº 8.666/93, mais             
precisamente em seu inciso II transcrito abaixo, ipsis litteris: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de          
competição, em especial: 

[...] 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art.           

13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou         

empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade       
para serviços de publicidade e divulgação; 

 

Para compreender de forma completa o dispositivo acima elencado, é necesário           
apresentar-se o art. 13 comentado neste momento, abaixo representado: 
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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, perícias e avaliações em geral; 

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

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

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

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

VIII - (Vetado). 

 

Constata-se que é possível a inexigibilidade de treinamento e aperfeiçoamento          
de pessoal. 

Conforme destacado acima, é necessário o preenchimento de 03 requisitos: 

a) Serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei nº 8.666/93: da análise do             
referido dispositivo já se percebe que treinamento/capacitação é permitida         
como exceção em contratação, podendo ser realizada de forma direta, inexigível; 
b) Natureza singular: é o serviço peculiar, especial, que será abordado          
abaixo. 
c) Profissionais ou empresas de notória especialização: é quando no campo          
de atuação é possível se dizer que que é o mais adequado à plena satisfação do                
objeto contratado (vide abaixo). 

 

Nos serviços de treinamento, a apresentação, objetivos gerais e específicos,          
publico alvo, metodologia e o conteúdo programático constituem características         
técnicas do objeto, mas definitivamente não é seu núcleo.  

O objeto do serviço de treinamento só se materializa com a aula (o fazer). É por                
meio desta ação que o professor/instrutor, fazendo uso da metodologia          
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diadático-pedagógica, utilizando os recursos instrucionais e aplicando o conteúdo         
programático, realiza o objeto.  

Portanto, o núcleo do serviço é a própria aula. Ora, se é a aula, não se pode, em                  
regra, considerar que seja um serviço usual ou executado de forma padronizada; não se              
pode admitir que, quem quer que seja o executor (o professor), desde que aplicando os               
recursos acima, obtenha os mesmos resultados. Afinal, como é próprio do humano, as             
pessoas são diferentes entre si.  

Cada professor possui sua técnica própria, sua forma de lidar com grupos, sua             
empatia, sua didática, suas experiências pessoais, seu ritmo e tom de voz. Tudo isso              
compõe um conjunto que os tornam incomparáveis entre si.  

Ademais disso, cada turma, porque composta de pessoas, também possui          
características que distinguem uma da outra, o que torna cada aula diferente uma da              
outra. Um grupo maior se comporta diferente de um com menos participantes; uma             
turma pode ser mais indagadora do que outra; uma turma pode ser heterogênea em              
relação à experiência e grau de escolaridade.  

Tudo isso requer do profissional, a cada serviço, a necessária adaptação.           
Inclusive o próprio professor será diferente a cada aula proferida, ainda que do mesmo              
tema, pois em um curso ouve uma pergunta de um aluno, que levanta uma questão não                
imaginada, conduzindo o desenvolvimento do conteúdo a uma vertente não          
programada; para outra turma, leu um livro ou artigo recém publicado que o leva a               
pesquisar novamente o assunto tratado e, eventualmente, provocará mudança de visão           
e conceitos.  

Quer dizer, as aulas sempre serão diferentes, seja na condução, seja no            
conteúdo, seja na forma de exposição. Não há como negar que cada aula (cada serviço)               
é, em si, singular, inusitado, peculiar.  

Singularidade não é sinônimo de exclusividade ou raridade. 

Sobre notória especialização do profissional ou da empresa, o § 1º do art. 25 da               
Lei nº 8.666/93 já define o que deve ser reconhecido, senão vejamos da transcrição do               
referido dispositivo abaixo alocado: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de          
competição, em especial: 

[...] 

§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou         
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,        
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decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,      
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de       
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita       
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais           
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

 

Do texto acima transcrito não é possível encontrar nada que chegue perto da             
ideia de fama ou algo do gênero. Notório especialista é o profissional (ou empresa) que               
nutre entre seus pares, ou seja, “...no campo de sua especialidade...” a partir do              
histórico de suas realizações, quer dizer “...decorrente de desempenho anterior...ou de           
outros requisitos relacionados com suas atividades...” elevado grau de respeitabilidade e           
admiração, de forma que se “...permita inferir que o seu trabalho é essencial e              
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.”  

O parágrafo sub examine indica o norte de quais peculiaridades ou requisitos são             
considerados idôneos para aferir se um profissional é ou não notório especialista, a             
saber: “...desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,       
aparelhamento, equipe técnica...”. Mais ainda. A expressão “...ou de outros...” dá bem o             
tom de rol exemplificativo desses requisitos. O legislador admite, portanto, que outros            
conceitos e requisitos, não ditados no texto expresso da lei, podem servir de base à               
conclusão de que o profissional escolhido é o mais adequado à satisfação do contrato.              
Nota-se também, que a enumeração dos requisitos são alternativos. Significa que não é             
obrigatório que estejam todos contemplados na justificativa da escolha, bastando          
apenas o apontamento de um deles para balizar a escolha. É bom que se diga que essa                 
análise deve estar relacionada com as finalidades do objeto. Para Marçal Justen Filho12             
a notória especialização “dependerá do tipo e das peculiaridades do serviço           
técnico-científico, assim como da profissão exercitada.”  

 

 

Este é o mesmo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa             
Catarina, conforme se constata dos Prejulgados abaixo expostos: 

 

Prejulgado 2074 

Pode a Administração, defrontando-se com eventos desportivos       
de especial complexidade, de considerável relevância para o        
interesse público e se versando os mesmos sobre necessidade de          
serviço de natureza singular, optar por contratar treinador de         
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esportes de sua confiança, com notórios conhecimentos       
técnicos, uytilizando-se da inabigilidade de licitação, com fulcro        
no art. 25, II da Lei (federal) n. 8.666/93. 

 

Prejulgado 1981 

O professor inativo de universidade pública pode ser contratado,         
mediante inexibiligade de licitação, com base no art. 25, II c/c           
art. 13, VI, da Lei (federal) n. 8.666/93, para realizar conferências           
e palestras específicas na referida universidade, desde que        
presentes os requisitos ensejadores deste tipo de contratação. 

 

Destaca-se também que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina possui             
o mesmo entendimento emitido nesta Nota Técnica, de que é possível a inexigibilidade             
para os casos de treinamento: 

 

[...] Deve-se trazer a registro que o réu não contratou obras ou            

serviços inúteis à sociedade. Ao contrário, o intuito do         
Presidente da Câmara, bem como dos demais Vereadores, era o          
de capacitar seu pessoal para os trabalhos junto à Comissão          
Processante, de grande relevo, na atualidade, à Administração        
Pública. É pública e notória a necessidade de capacitação e          

treinamento, não só das municipalidades, mas de todas as         

esferas de Poder, de todos os setores da Administração Direta e           

Indireta. São circunstâncias, como se sabe, que só somam ao          
interesse público. Quando mais qualificado o pessoal, menos        

gasto indevido, menos desperdício, maior eficiência. 

No caso em apreço, o que se verifica é uma ação conjunta, um             
esforço conjunto dos Vereadores de Indaial para aparelhar os         

seus servidores com o adequado treinamento. Está ainda        
estampado nos autos, que os serviços foram efetivamente        

prestados, não só pelas provas carreadas, mas também porque         
inexiste qualquer impugnação nesse sentido. (TJSC - Apelação        
Cível nº 201.048258-8, Relator: Des. Pedro Manoel Abreu) 
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E a mesma decisão acima apresentada, continua desta forma: 

 

De fato, a hipótese não seria a de dispensa, pelo valor, mas de             

inexigibilidade, pelos serviços técnicos especializados (art. 25, II,        
da Lei de Licitações). O próprio Estatuto das Licitações, em seu           
art. 13, declara indubitavelmente: [...] 

Ora, o treinamento de aperfeiçoamento de pessoal, que é         

exatamente o caso destes autos, constitui hipótese expressa de         

inexigibilidade de licitação. (TJSC - Apelação Cível nº        
201.048258-8, Relator: Des. Pedro Manoel Abreu) 

 

E mais, da mesma decisão acima: 

 

[...] não era requisito para a inexigibilidade da licitação que a           

empresa Assessorlegis fosse a única no mercado. De pouco         

relevo, portanto, a notícia de que a Câmara Municipal possui          

assessor especialista em Direito Administrativo, porque, como é        
cediço, este tem suas atribuições próprias, e a Casa Legislativa          
entendeu por bem contratar empresa externa,      
comprovadamente especializada, para a prestação dos serviços,       
mantendo as atividades ordinárias sob o crivo do aludido         
assessor. Quer parecer que se trata de mera questão         

administrativa, de conveniência e oportunidade (mérito      

administrativo), em que não havia espaço para a intervenção         

jurisdicional. (TJSC - Apelação Cível nº 201.048258-8, Relator:        
Des. Pedro Manoel Abreu) 

 

Conforme os entendimentos acima apresentados, compreende-se que a        
contratação de empresa para a prestação de serviços de Capacitação/Treinamento,          
pode ser realizada com base no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, respeitando os                 
requisitos exigidos pela referida Lei. 

 

 

   Centro de Estudos da Administração Pública 
RIO BRANCO, 404, BLOCO 2 SALA 1203 CENTRO - Florianópolis/SC - CEP 88.015-200 

CNPJ : 13.891.611/0001-19                                                                                                                                                                (48) 3204-6843 
                                                                                                                                                                                                            www.ceapeventos.com.br 



                                                                                                                                                                       
 

Sendo o Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP uma entidade que             
presta serviços técnicos de Treinamento/Capacitação, de forma singular, haja vista          
possuir metodologia e professores que ministram as matérias de forma diferença, e            
também que os profissionais envolvidos e a própria empresa possuem notória           
especialização, deve-se compreender que é de indubitável legalidade a contratação          
desta empresa para a realização de cursos para quaisquer Agentes Públicos. 

É este o parecer desta Nota Técnica, s.m.j. 

 

 

________________________________ 

Luiz Carlos de Freitas Junior 

OAB/SC nº 25.616 

Diretor Jurídico do CEAP 
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