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EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E
CONTRATOS. CONTRATAÇÃO DIRETA.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FpERAL. REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS
E PRAÇAS DO CBMDF. INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL -
IDECAN. REQUISITOS DO INCISO XIH DO
ART. 24 DA LEI 8.666/93.

- Em tese, é viável a contratação direta de instituição
brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional.
- Todavia, para a concretização da contratação direta,

devem ser preenchidos todos os requisitos
autorizadores do permissivo legal, máxime,
considerando a necessidade de demonstração da
compatibilidade com os preços de mercado.
Inteligência da Súmula n.° 250-TCÜ e da Súmula n".
109-TCDF.

Senhora Procuradora-Chefe da Procuradoria Especial
da Atividade Consultiva-PRCON/PGDF,



I - Relatório.
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... ® de Bombeiros Militar do Distrito Federalsolicita análise acerca da possibilidade de contratação direta do Instituto de
esenvolvimento Educacional, Cultural eAssistencial Nacional -IDECAN, por

meio dispensa de licitação, nos termos do inciso XHI do art. 24 da Lei n°.
8.666/93, visando àrealização de concurso público para oQuadro de Oficiais e
dePraças do CBMDF 2016/2Ó17.

Os autos estão instruídos, em síntese, com os senuintes
documentos:

a) Projeto Básico, fis. 660/680 efls, 1927/19^- Valor
estimado da contratação, R$ 2.012.900,00 (dois milhões doze mil enovecentos
reais), fl. 1982;

t

m-dr^A-NT a Proposta técnica e de preços do futuro contratado,
198^1^9 do IDECAN, fls. 1227/1777, efls.

, o) Proposta e documentação dos demais interessados'Fundação Umversa, fl. 703/920, CESPE, fls. 921/108!) CETRO fls 1085/1180 e
lADES, fls. 1778/1923;

d) Minuta do Contrato, fls. 2000/2011; Pesquisa de
preços fls. 1955 -item 10 do Projeto Básico (fls. 1927/1962);

li o) Manifestação da Comissão Permanente deConcurso, fls. 1963/1973; Pronunciamento da Diretoria de Materiais eServiços
fls. 1974/1978; '

1

t

^ Previsão orçamentária, autorização para realizaçãoa despesa e Declaração de adequação orçamentaria, fls. 1983/1984*
Manifestação da Assessoria Juridica, fls. 2014;



g) Expediente de encaminhamento dos autos as esta
Pròcuradoria-Geral, pelo Exmo. Senhor Comandante-Geral do CBMDF fl
2015.

Assim, os autos vieram a esta especialisada para
análise e emissão de parecer.

É o relatório.

II - Fundamentação.

Da Dispensa de Licitação
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A presente análise cingir-se-á a apreciação da
legalidade da contratação direta do Instituto de Desenvolvimento Educacional,
Cultural eAssistencial Nacional - IDECAN, mediante dispensa de licitação, nos
termos do inciso Xin do art. 24 da Lei n° 8.666/93, para realização de concurso
público para o Quadros de Oficiais e de Praças do CBMDF 2016/2017.

Prima fade, afígura-se viável, sob o prisma da
legalidade, a contratação direta em enfoque, todavia, cumpre consignar, à luz do
posicionamento reinante na doutrina pátria, que os casos de dispensa de
licitação, descritos no art. 24 da Lei n° 8.666/93 não obrigam a Administração
fonrializar diretamente seus ajustes, apenas assinalam para o exercício de uma
faculdade, mediante ojuízo discricionário da autoridade competente.

U' A opção do Administrador pela dispensa do
procedimento licitatório, conquanto diga respeito ao mérito administrativo,
matéria não afeta às atribuições desta Procuradoria, deve pautar-se pela
observância dos Princípios que regem a Administração Pública em geral, com
destáque, porpertinente, para os da Legalidade, Finalidade, da Moralidade, da
Impessoalidade e da Eficiência.

Dentre esses princípios, os quais regem a
Administração Pública destacamos o da legalidade inserto no caput do art. 37
da Constituição Federal. Isto significa dizer que a lei define condições da
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atuação dos Administradores Públicos. AãimTo aST^irLerd^íJcítações e
Contratos da Administração Pública estabelece a obrigatoriedade de prévia
licitação, confira-se add litteram:

"Art. 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nesta Lei." (grifamos)

que o contrato administrativo exige
prévia licitação. Desse modo, alicitação éoantecedente necessário do contrato
administrativo. Sendo dispensada, dispensável ou inexigível nos casos
expressos previstos em Lei.

Oart. 24 da Lei n° 8.666/93, com a redação alterada
estabelece hipóteses em que é dispensável a licitação. Oinciso XIE prevê a
contratação direta com instituições brasileiras comprometidas com apesquisa,
ensino ou desenvolvimento institucional, ou dedicação àrecuperação social do
preso, add litteram:

"Art. 24. Édispensável a licitação:
(...)

Xm - na contratação de instituição brasileira incumbida

regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins
lucrativos;"

Constata-se que a Lei de regência permite a
contratação de entidade, pela Administração Pública, com dispensa de licitação,
desde que ahipótese fática enquadre-se perfeitamente nanorma acima descrita.

Nesse diapasão, ensina Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, in Contratação Direta Sem Licitação, 9" Ed. 2012, pág. 401/422,
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com altivez de suas intervenções, íi"Ss"os requisitos necessários para a
legitimidade da contração direta, no caso do inciso XIII do art. 24, asaber;

a) Que ainstituição seja brasileira;
b) Que oestatuto ou regimento eobjetivo da instituição tenha
comprometimento com:

b.l. dedicação à pesquisa, ensino ou desenvolvimento
institiicional;

b.2. instituição para serviço de seleção econcurso;
b.3. fundação deapoio;
b.4. recuperação social do preso;
b.5. Pesquisa energética;
b.6. concurso público;
c) Que detenha inquestionável reputação ético-profissional;
d) Que o objeto do contrato tenha relação entre o que a
Administração pretende e em que consiste a atividade do
contratado;

e) Contratado sem fins lucrativos.

Assim é conditio sine qua non que o contratado
preencha todos os requisitos acima enumerados, para seu perfeito
enquadramento na norma autorizativa da contratação direta. Razão pela qual
passaremos ao exame de per si.

Inicialmente, registramos que esta Casa tem se
posicionado pela viabilidade jurídica de contratação direta de instituição
pnvada para a realização de concurso público, desde que observados os
requisitos legais, consoante pareceres: n.° 457/2O0I-PROCAD/PGDF; n.°
434/2013-PROCAD/PGDF en.° 1941/2012-PROCAD/PGDF, entres outros.

Pnmeiro requisito exige que o eontratado seja
instituição brasileira. Segundo os parâmetros do art. 171, I, da Constituição
Federal, admissível por analogia, uma vez que fora revogado, é válido
conceituar instituição brasileira com aquela que se tenha constituído sob as leis
brasileiras que tenha sua sede e administração no País.



Na hipótese vertente, o Instituto de Desenvolvimento
Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN juntou ato de sua
consütação (Estatuto Social), no qual prevê como um de seus objetivos
específicos realizar concursos e vestibulares para instituições públicas e
privadas, conforme alínea 'j" do §T do art. 2° (fls. 1236/1249).

. . . ®segundo requisito refere-se à necessidade de que ainsütmçao tenha em seu estatuto ou regimento, objetivo institucional
relacionado com apesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, ou ainda
que se dedique arecuperação social do preso (o que não éocaso dos autos).

^ . Neste ponto, o caput do art. 2° do Estatuto Social
Nadond - roECAN° Educacional, Cultural eAssistencial

art. 2° - O IDECAN tem como objetivo a promoção, o
desenvolvimento e o crescimento institucional nas áreas da
educação, do ensino e da pesquisa; avaliação educacional e
pesquisa sócio-educacional em toso os seus níveis, proteção e
desenvolvimento do meio ambiente; a seleção de recursos
humano, englobando a realização de concursos públicos,
processo seletivos públicos, seleção pública ou privada, ou .
equivalente, realização de concursos, vestibulares e exames de
acesso ao ensino fundamental, médio esuperior, apromoção ea
prestação de assistência social, notadamente com relação à
família, à maternidade, à infância, à adolescência, projeto de
custeio e ampara às crianças e adolescentes carentes e
integração ao mercado de trabalho, incentivo à prática de
esportes em todas as suas modalidades, para crianças e
adolescentes carentes; incentivo à cultura em todas as suas
acepções e o desenvolvimento econômico e social, doravante
denominadas simplesmente de 'área de atuação'."

Assim, reputamos como atendido o requisito.
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Quanto ao terceiro requisito referente à exigência de
reputação ético-profissional, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes nos ensina que;

"1.4.2.4. reputação ético-profíssional e notória
especialização

Não raro, ouvem-se críticas atais conceitos, que são bastante
etereos ou abstratos e, em última essência, impeditivos de
serem contrastados judicialmente.

Devido ao subjetivismo que envolve os conceitos de reputação
ético-profissional enotória especialização, adoutrina ainda não
se pacificou sobre o assunto. Como forma de ilustração,
trazemos excerto do voto do Ministro Iram Saraiva, que como
propriedade lança suas luzes sobre o assunto;

Como se vê, embora se possa estabelecer alguma relação
entre anotória especialização de que trata oart. 25, H, da Lei
n° 8.666/1993 eainquestionável reputação éticb-profissional
mencionada no art. 24, Xin, da mesma lei, os dois termos
não se confundem. O primeiro deles, qu^do aliado a
singularidade do objeto, afasta a licitação por inviabilidade
de competição (inexigibilidade). Já o segundo, atendidos os
demais requisitos postos em lei (art. 24, XUI), ensèja a
dispensa da licitação, mesmo quando a competição se revela
viável. Éuma faculdade deferida por lei ao administrador e
que não implica qualquer ofensa ao princípio da igualdade,
já que a Constituição Federal tutela outros valores além da
isonomia, como odesenvolvimento do ensino, da pesquisa e
da capacitação tecnológica (art. 218 e 219 da Constituição
Federal de 1988, dentre outros).

A tradição doutrinária do nosso Direito e a remansosa
jurisprudência dos Tribunais acabaram por estabelecer que os
atos administrativos não podem ter omérito aferido ou julgado
pelo Poder Judiciário. Numa feliz linha de pensamento, ficou
assentado que ao Poder Judiciário só competia "patrulhar as
fronteiras da legalidade" dos atos da Administração Pública.
Enquanto o Judiciário inibiu-se, avolumou-se a descrença de
sobre o gestor de recursos públicos, ate que, em boa hora, o
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Constituinte pôs definitivamente por terra todas as concepções

que tomaram inviolável da Administração, impondo
indelevelmente, e ao contrário do que até então ocorria, que os

atos deveriam ser plenamente examinados, não só quanto à
legalidade, mas também quanta à legitimidade, à moralidade, à
eficiência e à eficácia, atendendo-se ainda a outros atributos,

como a estabelecendo essa competência para os Tribunais de
Contas.

Mesmo o Poder Judiciário tem dado importantes passos

questionamento de conceitos abstratos como a idoneidade ou a
ilibada, como setemnoticias emalguns acórdãos.

São fatos significativos que afetam irremediavelmente a
profissional, por exemplo, a sonegação de tributos e
contribuições a exploração aviltante da mão de obra, o
contumaz descumprimento da legislação obreira ou a

subcontratação, o freqüente e grande volume de reclamações
trabalhistas procedentes, a reiterada impontualidade no
cumprimento das obrigações, o descumprimento de nprmas
técnicas, o uso da atividade para a obtenção de interesses
escusos e também a exiguidade de tempo de existência da
empresa.

Encontram-se na doutrina comentários associando a dispensa
de licitação tratada nesse inciso com a notória especialização
que, em suma, declararia inexigível a licitação.

Sustentam alguns renomados mestres do Direito que a
licitação seria dispensável se não houvesse possibilidade de
competição e que, em havendo, seria indeclinável o
procedimento licitatório para garantir aefetividade do princípio
da isonomia."^

Ademonstração do atendimento a esse requisito legal,
transporta àanálise do prestigio de que desfruta aentidade interessada per^te a
comunidade, em particular no que diz respeito à área do objeto do contrato,

Ĵacoby, Fernandes, J. U. Contratação direta sem licitação: dispensa de hcitaçao: '"^^^S^lidade de
às modalidades de licitação, inclusive opregão: proeedimento exigidos pja aregulandade da contratação direta. 9= ed. lev.
atuai ampl. Belo Horizonte, Fórum. 2012 (Coleção Jocaby de Direito publico. 6)., p. 417/418:
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qual seja a realização de concurso público.
Apesar desse requisito legal apresentar conceitos

amplamente abstratos, de difícil aplicação objetiva, não se deve confundir
reputação ético-profissional com a notória especialização, uma vez que uma
instituição pode ser detentora da primeira sem, contudo, possuir qualquer
notoriedade em qualquer especialidade, como poderia ser possível encontrar um
notório especialista a quem faltasse a inquestionável reputação ético-
profissional.

Sobre o tema, Marçal Justen Filho abaliza que a
'̂ exigência de inquestionável reputação ético-profissional tem de ser enfocada
com cautela. Deve ser inquestionável a capacidade para o desempenho da
atividade objetivada. Exigem-se as virtudes éticas relacionadas direta e
necessariamente com operfeito cumprimento do contrato^\

Na hipótese em tela, foi colacionadas aos autos como
reputação ético-profissional. Declaração de Capacidade Técnica emitida pelo
próprio IDECAN, conforme expediente de fl. 1229, bem como Atestados de
Capacidade Técnica emitidos por vários órgãos, fls. 1287/1330, com destaque
para os emitidos nos dois últimos anos (2014 e 2015), expedidos pelos
seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto-AL, fl. 1324; Prefeitura
Municipal de Santo Antônio de Pádua/RJ, fls. 1325/1326; Prefeitura Municipal
de Vilhena, fls. 1327/1328; Prefeitura Municipal de Nova Era/MG, f. 1329;
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, fl. 1330; e Tribunal Regional
do Trabalho - 3® Região.

Quanto ao quarto requisito alusivo ao objeto do
contrato (relação entre o que a Administração pretende e em que consiste a
atividade do contratado), é preciso demonstrar a correlação entre o objeto e as
atividades de pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional a que se
refere o inciso XIII do art. 24 da LLCA.

Sobre o tema o Tribunal de Contas do Distrito Federal

firmou entendimento no sentido da necessidade de pertinência temática entre o

^Justen Filho Marçal Comentários àlei de licitações econtratos administrativos. 15® ed.. São Paulo. Dialética.2011. p. 369
1
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as àtividades do contratado eoobjeto pretendido pela Administração, conforme
Súmula n ° 109, in verbis:

Súmula 109 -TCDF

"Na Aplicação do inciso Xm do art. 24 da Lei n.° 8.666/93,
atendidos os demais requisitos que a norma indica, deve ser
comprovada, especificamente, a estrita compatibilidade e
pertinência entre o objeto a ser contratado e o objetivo social da
instituição que ensejou a reputação ético-profissional, além de
demonstrar que essa dispõe de estrutura adequada à suficiente
prestação daquela, vedada a subcontratação."

Igualmente, o Tribunal de Contas da União sumulou o
tema, afirmando anecessidade do nexo efetivo entre anatureza da instituição e
o objeto a ser contratado. Confiram-se:

Súmula 250 - TCü

"A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa
de licitação, com fulcro no art. 24, inciso Xm, da Lei n.°
8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em que houver
nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da
instituição e o objeto contratado, além de comprovada a
compatibilidade com os preços demercado."

Em se tratando de seleção pública para provimento de
cargo público, a demonstração da correlação entre o objeto da contratação com
o objetivo institucional do contratado, a Administração interessada deve
comprovar de forma fundamentada, a pertinência absoluta entre o objeto da
contratação e as finalidades institucionais do futuro contratado a demonstrar a
caracterização da hipótese de dispensa permitida pelo inciso Xin do art. 24 da
Lei n° 8.666/93.

Na hipótese em tela, essa correlação está
caracterizada, porquanto pretende o CBMDF a seleção para provimento de
cargos públicos e o IDECAN possui com um de seus objetivos a realização de

10

f:ubi"icii

Ma^rícula n'' .'>6.863-1



concurso e vestibulares para instituições públicas ou privadas, conforme alínea
"j"do §r do art. T do Estatuto Social (fls. 1236/1249).

Em relação ao quinto requisito referente que a
instituição não tenha fins lucrativos, o cumprimento da exigência se extrai do
caput do art. T do estatuto Social do Instituto de Desenvolvimento
Educacional, Cultural eAssistencial Nacional - IDECAN, oqual afirma que:

"Art. 1° - O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL
NACIONAL - IDECAN, daqui por diante denominado
simplesmente IDECAN, é uma associação de direito privado,
sem fins lucrativos, sem caráter público, racial, ou confessional,
autônoma em sua decisões, com personalidade jurídica própria
e patrimônio distinto do patrimônio de seus fundadores e
associados, constituída por tempo indeterminado, com número
ilimitado de associados e que se regerá pelo presente Estatuto e
pela legislação específica."

Da Formalização do Contrato

O legislador dispensa a licitação, todavia, não afasta
os procedimentos formais referentes ao processo de dispensa de licitação. Desse
modo, o art. 26 da lei n 8.666/93 traça os procedimentos a serem adotados nos
casos de dispensa delicitação.

Mais uma vez ensina Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
na obra supramencionada que oprocedimento de dispensa de licitação apresenta
fases próprias, atípicas em relação aos demais procedimentos administrativos
regulados por lei.

dispénsa de licitação:
São as seguintes às fases do procedimento para a

a) abertura de processo administrativo, devidamente
autuado protocolado e numerado e a autorização

Ípro:X-Gr:'."!
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respectiva para a compra ou contratação da obra ou
serviço, conforme art. 38, caput\
b) perfeita indicação do objeto pretendido pela
Administração, conforme art. 14 e, em se tratando de
obras e qualquer serviço, - não apenas de engenharia -
projeto básico, de acordo com oart. 7°, §T c/c o§9°;
c) elaboração da minuta do contrato a ser firmado;
d) elaboração de parecer técnico ou jurídico, emitido
na oportunidade, examinando:
d.l) justificativa da dispensa ou inexigibilidade,
conforme art. 26 caput\
d.2) razão de escolha do fornecedor, conforme art. 26,
inc. II;

O d.3) justificativa do preço, conforme art. 26 inc. III;
e) decisão sobre licitar ou não, que poderá ter singela
motivação;
f) comunicação á autoridade superior, conforme art.
26, caput\
g) ratificação dadispensa ou inexigibilidade, conforme
art. 26, caput\
h) publicação da decisão ratificada, conforme art. 26,
caput;

i) assinatura do termo do contrato ou retirada ou
retirada do instrumento equivalente, conforme art. 38,
inc. X;
j) execução do contrato, com rigoroso
acompanhamento do respectivo gestor do contrato,
conformeart. 67 e parágrafos;
k) recebimento do objeto, com a observância das
formalidades previstas nos arts. 73 e 15, § 8°;
1) pagamento das faturas com observância do que
prescreve o art. 5°, § 3° e 40, inciso XIV, alínea "a",
entre outras normas entre outras normas.

Pela enumeração das fases acima, observa-se que há
procedimentos que antecedem à contratação, e outros que ocorrem após a
assinatura do ajuste.

IÍv13l''!C.ü!<í n" 26,86.:'-1



Assim, quanto aos procedimentos que antecedem à
contratação, observamos que constam os seguintes procedimentos: aprovação
do Projeto Básico, fl. 1978; indicação de dotação orçamentária para custear as
despesas, fl. 1984; autorização para a realização da despesa, pela autoridade
competente, fl. 1984.

O artigo 26 retro mencionado exige a justificativa
formal da dispensa de licitação, com indicação da escolha do fomecedor e
justificativa do preço.

Quanto à escolha do fomecedor a mesma está
relacionada com ojuízo de discricionariedade econveniência do gestor público
e com o cumprimento de todos os requisitos do inciso XHI do art. 24 daLei

^ 8.666/93. Assim, o item 10 do Projeto Básico (fl. 1955/1956) apresentou as
razões da escolha do executante. Vejamos as razões:

Conforme explicitado, a pesquisa de mercado evidenciou que
três empresas consultadas não se interessaram pelo objeto da
contratação da Minuta N® 001/2015 - Projeto Básico -
COPEC/SUBCG.

Aescolha do prestador dos serviços recairá na empresa Instituto
de Desenvolvimento Educacional, Cultuai e Assistencial
Nacional - IDECAN, pelos motivos a seguir expostos.
OIDECAN demonstra em sua proposta que, ao longo dos seus
mais de 15 (quinze) anos de existência, sempre deteve todas as
condições para participar de licitações publicas, quais sejam:

^ habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira e regularidade fiscal.
O IDECAN apresentou corpo técnico formado porprofissionais
altamente capacitados, todos com experiência em processos de
seleção e em carreiras públicas. Estes profissionais coordenam
as bancas examinadoras e são responsáveis pela qualidade e
eficiência nosprocessos realizados peloInstituo.
O IDECAN possui abrangência nacional. Com escritório em

Brasília/DF, tem representações e bases logísticas em todas as
capitais e também em cidades que são polos regionais. Assim,
todo o processo logístico é realizado com agilidade, segurança e
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eficiência, logo, os processos de seleção podem ser realizados
com qualidade e eficiência simultaneamente em todo território
nacional. Trata-se de excelente estrutura na realização de
certames seletivos.

(...)

Comparando as instituições que se disponibilizaram a realizar o
Concurso Público para os quadros de Oficiais e de Praças do
CBMDF 2016/2017, a partir das propostas por elas
apresentadas, valores cobrados, das informações resultantes das
visitas realizadas nas sujas sedes ou escritórios, por equipe
designada para tal, vislumbro que o Instituto de
Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional
- IDECAN é a organização que melhor atende às necessidades
do Corpo deBombeiro MilitardoDistrito Federal..."

Em relação à justificativa do preço (inciso m do art.
26), nos termos do citado item 10 do Projeto Básico (fl. 1957), se deu em razão
também da apresentação de proposta de menor valor, concluindo o item da
seguinte maneira:

Diante do exposto, a escolha do prestador dos serviços recairá
na empresa Instituo de Desenvolvimento Educacional, Cultural
e Assistencial Nacional —IDECAN, pois, além de preencher
todos os requisitos legais para a contratação com o CBMDF,
apresentou a proposta de menor valor, o que também

diferenciou, diante da necessidade de economia financeira com
fator de grande importância num processo de contratação com o
poder público."

Entretanto, o fato de apresentar a menor proposta
comercial, não significa necessariamente que o preço está compatível com o
praticado no mercado. E nesse ponto, a Administração consulente não restou
comprovado. Assim, reputamos como não cumprido orequisito.

Ainda, quanto ao preço, merece destaque que
conforme item 8 - Da Planilha de Custos dos Serviços a Serem Prestado - do
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Projeto Básico (fl. 1943), que disciplina que é de compete ao CBMDF definir
os valores das taxas de inscrições, nos seguintes termos:

"Fica estabelecido que é de competência do CBMDF definir os
valores das taxas de inscrições (observada a legislação
pertinente, no caso, aLei Distrital n°4949/2012), bem como os
respectivos valores serão recolhidos diretamente ao Erário, seno
que o valor pago pela CONTRATAKTE à CONTRATDA
constará da rubrica orçamentária própria, independente de
superávit ou déficit na arrecadação das taxas de inscrição."

Dessa forma, consideração à obrigação assumida pela
Admmistração consulente que independe da arrecadação das taxas de
inscrições, reforça-se anecessidade de comprovação de prática do preço com o
mercado.

A instituição deve comprovar sua habilitação nos
termos dos artigos 27 a 31 da Lei n° 8.666/93, que exige a documentação
jurídica, econômica, técnica, fiscal e trabalhista.

Nesse aspecto, foram colacionados os seguintes
documentos: Certificando de regularidade do FGTS, fl. 1986; Certidão
Negativa em relação àFazenda Pública do Distrito Federal, fl. 1987; Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, fl. 1989; Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais eàDívida Ativa da União,
fl. 1280; e Declaração do Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais —SIASG e Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, fl. 1284, na qual consta habilitação jurídica, regularidade fiscal,
qualificação econômico-fmanceira, devendo, entretanto, atualizá-la.

Foram colacionados ainda os seguintes documentos:
Aceitação de Compromisso com as exigências do projeto básico, fl. 1228;
Declaração que possui técnico capacitado, fl. 1229; Declaração dos dirigentes
de que jamais sofreram condenação judicial; fl. 1230; Declaração que não
empregam menores de 18 anos, fl. 1231; Declaração de Ausóencia de Débitos e
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Fatos Irapeditivos, ff. 1232; Declaração que não possui em seus quadros
servidores públicos em função de gerencia, fl. 1234.

Por fim, registramos que consta informação de que há
preVisão orçamentária para custear as despesas, conforme Programa de
Trabalho; 28.845.0903.00NR.0053(114) 3.3.90-39 FONTE 100 FCDF fls
1983/1984.

Da Minuta do Contrato

Quanto à minuta do contrato (fls. 2000/201 Ijgí), foi
utilizado oPadrão n°. 04/2002 estabelecida pelo Decreto n° 23.278/2002, que
trata de Contrato de Prestação de Serviços de natureza contínua, mediante
regular licitação. Opadrão adequado para ocasa seria opadrão n. 05/2002, o
qual prevê contrato de prestação de serviço, mediante contratação direta por
Justificativa de Dispensa de Licitação, com as devidas adaptações que o caso
requer.

N®sse sentido, sugerimos que seja incluída na
Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações eResponsabilidade da Contratada
- item referente ànecessidade de observância da Lei n. 4949/2^oâ-, que dispõe
sobre normas gerais para arealização de concurso público pela administração
direta, autárquica e fimdacional do Distrito Federal.

Aconselhamos, também, a alteração da Cláusula
Décima Quarta - Da Dissolução a qual preve a dissolução do contrato de
comum acordo, bastando mamfestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Ocorre, entretanto, que esta redação encontra-se em
desarmonia com a legislação vigente, uma vez, que nos termos do art. 79 daLei
n. 8.666/93, arescisão amigável somente se opera quando há conveniência para
a Administração, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente. Confira-se:

"Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser;
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I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos I a Xn e XVn do artigo
anterior;

H- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administração;

in - judicial, nos termos da legislação;
IV - (Vetado). (Redação dada nela Lei n° 8.883. de 1994^^

§ 1° A rescisão administrativa ou amigável deverá ser
precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente." (grifamos)

Dessa forma, sugerimos a reformulação do texto da
cláusula em comento, incorporando-se àmesma oteor do art. 79,11 c/c §T da
Lei 8.666/93, de forma aesclarecer que arescisão amigável somente poderá ser
efetivada após autorização escrita e fimdamentada da autoridade competente, a
depender do juízo de conveniência da Administração. Assim, não basta a mera
manifestação escrita de uma das partes para que tal ocorra.

Igualmente, sugerimos a revisão da Cláusula Décima
Oitava -Da Publicação eRegistro - aqual deverá constar previsão do Registro
do instrumento na própria Administração interessada, nos termos do art. 60 da
Lei n°. 8.666/93, epela edição do Ofício Circular n°. 03/2005-GAB/PGDE, de
08 de novembro de 2005, que desobriga de registro do instrumento na
Procüradoria-Geral do Distrito Federal.

No mais, sem observações.

III - Conclusão.

Ante o exposto, opinamos, em tese, pela viabilidade
jurídica da pretensão de contratação direta do Instituto de Desenvolvimento
Educacional, Cultural e Assistência Nacional - IDECAN, mediante dispensa de
licitação, nos termos do art. 24, XIE da Lei n° 8.666/93, desde que sejam
atendidas todas as observações lançadas no bojo deste opinativo.
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Àsuperior consideração de Vossa Excelência.

Brasília-DF, 16 de outubro de 2015.

.eema naro Kii^eiro

Procuradora do Distrito Federal
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PRÒCURADÒRIA-GeRÀL DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Prociiradora-Geral

Procuradoria Especial da Atividade Consultiva

PROCESSO N°:

INTERESSÁDÕ:
ASSUNTO:

MATÉRIA:

053.002.065/2014
Comissão Pérmanentè de Còncursos
Concurso Público

Administrativa

PROCURADORIA-CERAL

DO DISTRITO FEDERAL

APROVO O PARECER N° 1i003/2015 ^ PRCON/PGDF, exarado

pela ilustre Procuradora do Distrito Federal Marja Cecília Faro Ribeiro.

Registro que os autos já foram ,objeto de análise por está Casa

Jurídica, tendo sido proferido o Parecer n° 0001/2015-PROCAD/PGDF (fis.

616/639). ,

A partir das recomendações desta Casa, o Departamentó dè

Administração Logística e Financeira do órgão consulente elaborou á Nota

Técnica n° 003/2015 -Asses/DEALF apontando inúmeras providências a serem

tomadas para corrigir o curso do procedimento (fis. 648/655), tendo a Comissão

Permanente de Concursos se manifestado quanto àquelas de sua competência

(fis. 1963/1973). ;

Observo que na minuta contratual anterior (fis. 605) não foi previsto

mecanismo de equaiização do risco em função do número de candidatos

efetivamente Inscritos, o que levou o DEALF a-pontuar essa falha na Nota
I , •

Técnica n° 003/2015, .reçornendandO: que com vistas ap, aproveitamento da

economia de escala, é boa prática que a Administração parametrize os valores

"per captos" de forma a permitir um desembolso proporcional ao número de

candidatos (fi. 650).

Contudo, a minuta atual (fl. 2002) continua omissa quanto aò ponto,

prevendo o pagamento de valor fixo (R$ 2.012.900,00) alcançado com base em
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numero estimado de candidatos (34.000) o que, s.m.j., demanda providências.
: :;Caso|o orgão consulente mantenha acontraprestação em valor fixo, rècomenda-
^ sé justificar formaimente essa decisão.

Ressalto que a alteração da sistemática do registro contábil da taxa
de Inscrição, que antes era arrecadada diretamente pela entidade e, a partir-do

831/2013 - Plenário^ deverá ser arrecadada pelo órgão público
^como receita pública, não afeta necessariamente a natureza de "contrato ,de

fiscó"!

/ A. previsão de que o valor pago pela CONTRATANTE à
CONTRATADA constará de rubrica orçamentária própria, independente de
superávit ou déficit na a/Tecadação das taxas de inscrição (fl. 1943) não
significa, necessariamente, óengèssamento do valor contratual.

No Acórdão n° 2149/2006 - 2^ Câmara, o Min. Ubiratan Aguiar
advertiu que 14. Há um ponto, contudo, que merece atenção quando da
elabòràçãó do edital de licitação, do contrato ou do termo de convênio. Tráta-se
da exp/icitaçâo clara de como se dará a cobertura das despesas com a
realização do certame, caso não seja alcançada aprevisão de candidatos,
bem como qual adpstinaçâo dos recursos obtidos com as taxas de inscrição que
eventualmente extrapolern o total das despesas.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razoes expostas pelo relator, e com fundamento no art. r, inciso XVil, da Lei n° 8.443/1992
,c/c o art. 264, inciso.V, dp Regimento Interno, em: * '
9.1. conhecer da presente consulta, para responder à autoridade consulente que, em
,observância ao princípio constitucional da publicidade, aos princípios orçamentários da
universalidade e do orçamento bruto e, em espedaí, à necessária transparência no trato da
coisa pública, preconizada pela Lei deResponsabilidade Fiscal (LRF), as receitas
decorrentes da arrecadação de taxa de inscrição em concurso público promovido por órgão
estatal, e também asdespesas necessárias à sua concretização', devehfi ser integralmente
registradas no Orçamento da União;
^.2. informar àautoridade consulente que, em consonância com'interpretação revelada no
item antepor, e em conformidade com a Súmula-TCU n° 214, a Corte de Contas aprovou
3Resolucão-ICU n° 251/2012. que revogou oart. 24 da Resolucão-TCU n° 202/2007. ao tempo
em que acrescentou à Seção Vdo Capítulo Idaquele normativo o art. 14-A, nos seguintes
termos: "14-A. Ataxa de inscrição é recolhida aoTesouro Nacional, mediante Guia de
(Recolhimento da União (GRU Cobrança), consignada ao TCU.";
9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que ofundamentam, a
ffresidêpcia do Conselho da Justiça Federal (CJF) e à Presidência do Superior Tribunal de
justiça (STJ);
9.4. determinar o arquivamento dos autos. Ia
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Observo que o trecho final "bem como qual a destinaçãò dos

recursos obtidos com as taxas de inscrição que eventualmente extrapolem o

total das despesas" perdeu sentido diante da deciaração-da natureza da taxa de

inscrição como receita púbiica (Acórdão n° 831/2013 - Plenário).

A variação no número de candidatos para mais ou para menos não

necessariamente refietifá nos custos da entidade, devendo-se verificar sé o

número efetivo de inscritos acarretou aumento ou diminuição dos custos,' em

razão da economia de escala.

Quanto à pesquisa de mercado, em acréscimo às considerações da

i. Parecerista, recomendo que se diligencie no sentido de saber se o valor

proposto pela entidade executora à Administração é o mesmo que ela costuma

cobrar nos certames de complexidade e número estimado dé candidatos similar,

para o provimérito de cargos e. remunerações análogos.
i

Reforço, ainda, a necessidade de atendimento ao art. 16, incisos I e

II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativamente à despesa necessária para a

contratação dos aprovados, ainda que essa despesa não seja objeto específíco

destes autos, tendo em vista a necessária seriedade que deve revestir os atos

administrativos voltados à realização de um concurso público, os q̂uais
necessaríamente devem denotar uma efetiva necessidade administrativa,

considerando o art. 68^ da Lei n° 4.949/2012. '

Imposta salientar, no tocante ao valor da taxa de inscrição, que

deve o órgão consulente observar o dispòstó na Lei n° 2.958/2002, que institui o

Fundo de Melhoria da Gestão Pública dá Secretaria de Estado de Gestão

Administrativa do Distrito Federai - PRÓ-GESTÂO, conforme precedente da

Casa:

Em algumas contratações anteriores, similares à prèsente,
submetidas à apreciação desta especializada; viú-se ' que
percentual do valor arrecado a título de taxa de insçríçào foi
destinado ao Fundo PRÓ-GESTÃO do Distrito Federal (art. 3",
VI, da Lein. 2.958/2002f, o que não ocorre na hipótese vertente.

^ Art, 68. O candidato aprovado no número de vagas, previstas no editai do concurso tem direito à
nomeação no cargo' para q quai concorreu.

Art.; 2® O PRÓ-GESTÂO, desenyoivido e coprdenado peia-Secretaria de Estado de. Gestão
Administrativa do Distrito Federai, tem por finalidade propiciar a reailzaçáo e o acorppanhámento
NBV 3
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Recomenda-se, assim, a título de justificação do preço,
que na minuta de contrato seja inserida previsão de destinaçâo
de percentual recolhido com a taxa de inscrição aò Fundo PRÓ-

! GESTÃO ou, se impossível ou inviável isso,, que seja inserida
motivação detalhada a respeito. (Parecer n® 0803/2014-
PRÕCAD/PGDF).

No que diz respeito ao recente Decreto n° 36.777, de 29 de
setembro de 2015, que dispõe sobre a suspensão da realização de novos
concursos públicos, em função dos limites impostos pela Lei Complementar n®
101, de 04 de maio de 2000, observo que o presente objeto encontra-se
respaldado pela exceção prevista no parágrafo único'', do art. 1°.

I Outrossim, cabe ressaltar que "a nomeação, em cargo de
provimento efetivo, para os órgãos de segurança pública, que sejam
integralmente custeados com recursos do fundo constitucional (PM, Polícia Civil
e Bombeiros), não impacta diretamente a folha de pagamento do Distrito
Federal, já que suportada por dotação orçamentária própria da União, a quem
compete manter e organizar tais corporações, ex vi do art. 21, XIV, da CRFB",
conforme Parecer n° 0092/2015-PRCÒN/PGDF.

' t

De outra feita, considerando o atuaj momento do DF, conforme o

teor ,do Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre de 2015, a medida

pretendida não deverá acarretar aumento de despesa com pessoal (Precedente:
Parecer n° 0995/2015-PCON/PGDF).

i Ressalto, ainda, que a autoridade administrativa deverá zelar pela
correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua

inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência e àsÇ"
recomendações constantes do opinativo. |

[...]
VI - taxa de inscrição em concursos públicos; (grifou-se)

*Art. 1® Fica suspensa a realização de novos concursos públicos, no âmbito da Administração
Direta, Autárquica e Fundaclonal, bem como das Empresas Públicas custeadas com recursos do
Tesouro Distrital. Parágrafo único.
Excetúaise do disposto no caput apenas os certames pará atender as áreas fins das
'Secretárias de Saúde, Educação e Segurança, (grifou-se)
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Considerando, por fim, o teor dos pronunciamentos desta

Procuradoria, recomendo que, após a implementação das observações

apontadas, haja manifestação da respectiva assessoria jurídica, em despacho no

qual deva versar, exclusivamente, sobre o atendimento aos apontamentos

apresentados por esta Casa, ressalvando, em todo caso, a possibilidade de nova

aiiálise deste órgão central do Sistema Jurídico do Distrito Federal, caso

subsista dúvida jurídica específica.

Em ' I Ai- /2015.

JANAÍNA CARL^OS SANTAS MENDONÇA
Procuradora-Chefe

Procuradoria Especial da Atividade Consultiva

De acordo. Restituam-se os autos ao Corpo de Bombeiros Militar

do Distrito Federal para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

Em /2015.
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