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EMENTA:    MANIFESTAÇÃO  JURÍDICA  REFERENCIAL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÕES E CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CURSOS/

SEMINÁRIOS/CONGRESSOS OU PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU.

I – Trata-se de manifestação jurídica referencial nos termos da Orientação Normativa AGU n° 55, de 23

de maio de 2014.

II - Possibilidade de contratação com fundamento no art. 25, caput ou inciso II  c/c art. 13, inciso VI,

todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de instituições privadas para capacitação de militares e

servidores, condicionada  ao atendimento dos requisitos e demais formalidades explicitados na presente

manifestação jurídica referencial.

Excelentíssimo Senhor Consultor Jurídico,

I -  RELATÓRIO

1. Trata-se de manifestação jurídica referencial a ser encaminhada aos órgãos assessorados por esta Consultoria
Jurídica junto ao Exército Brasileiro (CONJUR-EB), para fins de utilização nos moldes previstos na Orientação Normativa
AGU  n° 55, de 23 de maio de 2014  e Memorando Circular nº 048/2017-CGU/AGU.

2. O objeto da presente manifestação é a contratação direta de capacitação de militares e servidores civis
vinculados às OMs assessoradas por esta CONJUR-EB, mediante inscrição em cursos, seminários/congressos ou cursos
de pós graduação lato sensu, com fundamento no art. 25 caput, ou inciso II c/c art. 13, inciso VI, todos da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993.

II - DA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL

3. A admissibilidade da realização de manifestação jurídica referencial vem indicada na Orientação Normativa
AGU n° 55, de seguinte teor:

I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as

questões  jurídicas  que  envolvam  matérias  idênticas  e  recorrentes,  estão  dispensados  de  análise

individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso

concreto se amolda aos termos da citada manifestação.

II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos:



a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do

órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e

b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da

simples conferência de documentos.

4. Esta  Consultoria  Jurídica junto  ao  Exército Brasileiro  iniciou os  trabalhos  de assessoramento e  consultoria
jurídica a todas as Organizações Militares sediadas no Distrito Federal apenas em 2017, quando foram efetivadas diversas
orientações acerca da  instrução dos processos administrativos relacionados às contratações públicas da Força Terrestre.

5. Em  razão  do  forte  programa  de  capacitação  do  Comando  do  Exército,  são  recorrentes  os  procedimentos
autuados com a finalidade de contratar, por inexigibilidade de licitação, a inscrição de militares e de servidores civis em cursos,
seminários e programas de pós-graduação lato sensu, estes últimos envolvendo programas de especialização, dentre os quais os
cursos designados MBA (Master Business Administration).

6. Sendo certo que a Administração Militar vem atendendo às orientações jurídicas já indicadas por esta CONJUR-
EB, considera-se que estão presentes os pressupostos necessários à formalização do presente Parecer Referencial, trazendo todas
as questões jurídicas que podem ser observadas nesta contratação, de forma abstrata.

7. Por  conseguinte,  deverá  a  própria  Organização  Militar  interessada  na  contratação  indicada juntar  cópia  da
presente  manifestação  jurídica  referencial  nos  respectivos  processos  administrativos  autuados  para  fins  de  contratação  de
capacitação e certificar o atendimento das exigências legais pertinentes a espécie, para que se mantenha a segurança jurídica
dos Gestores deste Comando.

8. Conforme exigência da ON/AGU n° 55 e do Memorando Circular n° nº 048/2017-CGU/AGU, justifica-se a
presente  iniciativa  em razão  do  encaminhamento  mensal  médio  no  ano  de   2018  de  13  (treze)  processos  sobre  o  tema,
ultrapassando a marca de 25 (vinte e cinco) processos em alguns meses (março e julho).

III -  DA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

9. No tocante à instrução processual, os autos devem atender às regras disciplinadoras da formação dos processos
administrativos, consoante previsão insculpida na chamada “Lei do Processo Administrativo” (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de
1999).

10. De se  destacar  que,  no âmbito do Poder  Executivo federal,  os  processos administrativos em suporte físico
(papel) ou eletrônico estão ainda subordinados às regras específicas de formação indicadas na Portaria Interministerial nº 1.677,
de 7 de outubro de 2015, do Ministro da Justiça e do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão (DOU 08.10.2015 – Seção
1).

11. Considerando que o Comando do Exército ainda não possui implantado o processo eletrônico de que trata o
Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, a autuação dos processos administrativos devem ser efetivadas em meio físico,
atendendo as orientações da Portaria Normativa MD n° 1.243, de 2006.

12. Desta forma, os documentos destinados à contratação direta versada nesta manifestação deverão estar autuados
na  ordem  cronológica  de  sua  produção,  com  todas  as  folhas  numeradas,  abrindo-se  novos  volumes  quando  alcançadas
aproximadamente 200 folhas, com termos de abertura de encerramento de cada volume, se for o caso.

IV - DO OBJETO

13. Consoante  anteriormente  dito,  a  presente  manifestação  destina-se  às  contratações  por  inexigibilidade  de
licitação, sob a responsabilidade dos Gestores/Ordenadores de Despesa sediados no Distrito Federal, de empresas prestadoras
dos serviços de capacitação, para inscrição de militares e servidores civis do Comando do Exército em cursos de capacitação,
seminários, congressos e cursos de pós-graduação lato sensu (MBA).

14. Como é  sabido,  a  regra  constitucional  para  as  contratações  públicas  de  bens  e  serviços  é  a  realização  de
licitações, nos termos do art.  37,  inciso XXI, da Constituição Federal.  Por  outro lado,  o próprio dispositivo constitucional



autorizou que a legislação fizesse previsão de hipóteses de exceção à regra geral, tendo a Lei n° 8.666, de 1993 expressamente
regulamentado as situações de dispensa e inexigibilidade de licitação nos artigos 24 e 25.

15. No caso em espécie,  as  contratações diretas  analisadas  fundamentam-se  no  art.  25  da  Lei  de  Licitações e
Contratos que assim dispõe sobre a matéria:

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.

(...)

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua

especialidade,  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.

16. Por  sua  vez,  o  citado  art.  13  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  define  no  inciso  VI  que  são  "serviços  técnicos
profissionais especializados" os trabalhos relativos a "treinamento e aperfeiçoamento de pessoal".

17. Com base nestes dispositivos legais, a Advocacia-Geral da União (AGU) fez editar a Orientação Normativa
AGU n° 18, de 1º de abril de 2009, nos seguintes termos:

Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666, de

1993, conferencistas para ministrar cursos para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou a inscrição

em cursos abertos, desde que caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-se de notório

especialista.

18. Referida Orientação Normativa foi recentemente ampliada pelo PARECER N° 98/2017/DECOR/CGU/AGU,
que recebeu aprovações sucessivas, culminando com a aprovação da Exma. Sra. Advogado-Geral da União. Nos termos do
Despacho da Advogada-Geral da União de 21 de dezembro de 2018 foi acatada a sugestão indicada no o DESPACHO N°
976/2018/GAB/CGU/AGU, do Exmo. Sr Consultor-Geral da União, alterando o teor da citada Orientação Normativa para o
seguinte teor:

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 18, DE 1º DE ABRIL DE 2009

A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X,XI e XIII,

do  art.  4º  da  Lei  Complementar  nº  73,  de  10  de fevereiro  de  1993,  considerando  oque  consta  dos

Processos  nº  00400.015975/2008-95  e  00593.000129/2017-41,  resolve  expedir  a  presente  orientação

normativa,  de  caráter  obrigatório  a  todos  os  órgãos  jurídicos  enumerados  nos  arts.  2º  e  17  da  Lei

Complementar nº 73, de 1993:

CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART.  25,

CAPUT OU INCISO II,  DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, PESSOAS NATURAIS E

JURÍDICAS  PARA  MINISTRAR  CURSOS  FECHADOS  PARA  TREINAMENTO  E

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.

O ART. 25, CAPUT, COMO FUNDAMENTO, IMPÕE A CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE

COMPETIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIO  OBJETIVO  DE  SELEÇÃO  OU  POR

EXCLUSIVIDADE DO OBJETO PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE 1993, EXIGE A

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E DA SINGULARIDADE

DO CURSO.

INDEXAÇÃO:  TREINAMENTO  E  APERFEIÇOAMENTO  DE  PESSOAL.CONTRATAÇÃO.

PESSOAS  NATURAIS  E  JURÍDICAS.  CURSOS  FECHADOS  OU  INSCRIÇÃO  EM  CURSOS

ABERTOS.REFERÊNCIA:  Parecer  nº  97/2017/DECOR/CGU/AGU;  Parecer  nº  98/2017/DECOR

/CGU/AGU; e, Despacho nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25, cabeça e inc. II, da Lei 8.666,de 1993.



19. Alguns conceitos devem restar bem definidos para a compreensão do tema. As definições de cursos abertos ou
fechados foi posta na fundamentação original da ON/AGU n° 18:

"(...)

Parece pertinente, ainda, distinguir os denominados cursos abertos dos fechados. Os cursos abertos são

aqueles que permitem a participação de quaisquer interessados, sendo fixados e programados pelo seu

realizador. São, portanto, acessíveis a qualquer pessoa interessada na sua proposta. Os cursos fechados

são voltados para grupos certos e determinados de indivíduos, elaborados de acordo com metodologia

e  horários  previamente  fixadas  pelo  contratante.  De  conseguinte,  não  são  acessíveis  a  qualquer

interessado, mas apenas àquelas integrantes do quadro de quem os contrata."

(sem grifos no original)

20. A nova orientação está assim baseada:

"26.     O legislador,  ao  elaborar  o art.  25,  estabeleceu um rol  exemplificativo em seus  incisos,  ao

textualmente  dispor  que  "é  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de  competição,  em

especial....". O inciso II e as atividades do art. 13 configuram exemplos de situações em que, em tese,

não haverá competitividade. Em regra, devem estar aliadas à singularidade do objeto e demonstrada a

notória especialização, todavia nas hipóteses em que comprovada concretamente a inviabilidade de

licitação (tempo hábil,  inexistência de interessados,  entre outros fatores)  e competitividade para a

contratação de cursos abertos, há que se fundamentar, subsidiariamente, no caput do art. 25.

27.      Nesse contexto, o art. 25, II, c/c art. 13, VI, não é informalmente revogado ou relegado ao

desuso, longe disto. O que ocorre é que não incide adequadamente em determinadas situações onde

não há, in concreto, motivadamente nos autos, competitividade e perfeita subsunção aos requisitos da

singularidade do objeto e existência de notória especialização.

28.       Dito de outra forma, os dispositivos continuam tendo força normativa suficiente, por exemplo,

para servir  de fundamentação jurídica quando a área técnica,  na vida prática,  se  deparar  com a

necessidade de curso cujos elementos e peculiaridades demonstrem ser algo evidentemente complexo,

excepcional,  sem competitividade  alguma,  cuja  notoriedade  salta  aos  olhos.  A  análise  acerca  da

natureza do objeto contratado pode envolver diversos pontos e questões que são impossíveis de prever,

razão pela qual não se pode enfrentar a questão com "absolutismos". Paralelamente, não há um dever

de fundamentar toda e qualquer contratação de cursos abertos no caput do art. 25 da Lei n° 8.666/93.

29.       Em tais situações, não há porque simplesmente fundamentar no caput do art. 25, se o inciso II

do mesmo dispositivo, embora exemplificativo é específico incide perfeitamente sobre o caso narrado.

Ambos  os  dispositivos  foram  criados  para  trazer  segurança  jurídica  e  propiciar  a  correta

fundamentação,  não  para  obstaculizar  determinadas  contratações  que  além de  não  possibilitar  a

realização de licitação, não se enquadram concretamente em regra exemplificativa e abstrata sobre a

inexigibilidade.

30.     Noutro giro, na contratação, por exemplo de cursos abertos de processo civil, os quais não são

singulares,  deve  estar  atestada  a  impossibilidade  de  realizar  a  licitação  de  forma  adequada  e

tempestivamente (v.g. até o fim das inscrições). A tentativa de fundamentação deste tipo de curso no

inciso  II,  com  a  juntada  de  documentos  que  supostamente  comprovam  singularidade  e  notória

especialização seria precária e não condizente com o que e com quem está sendo contratado.

31.  O entendimento, fruto da análise dos dispositivos, demonstra que não há desprezo às regras e

princípios atinentes ao dever de licitar e à inexigibilidade, tampouco espécie de "carta em branco" ao

gestor  para  fundamentar  discricionariamente  a  contratação.  Cabe  aos  Tribunais  de  Contas

fiscalizarem ainda mais as referidas contratações, mas não impedi-las, pois há fundamento jurídico

para serem realizadas."

21. Do DESPACHO N° 976/2018/GAB/CGU/AGU, do Exmo. Sr Consultor-Geral da União, ressalta-se a seguinte
orientação:



"8.    Nas contratações de “cursos abertos”, em princípio, e na esteira do que dispõe a ON AGU nº 18,

deve o gestor adotar o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que reste adequadamente

demonstrada a singularidade do objeto e a notória especialização dos profissionais ou da empresa a ser

contratada.

9.   Resta consolidar, no entanto, que eventual não preenchimento dos requisitos do inciso II do art. 25

da Lei nº 8.666, de 1993, não representa necessariamente óbice jurídico para a contratação direta de

“curso aberto”, uma vez que ainda poderá ser aplicada a cabeça do art. 25, desde que, a despeito da

ausência de singularidade do objeto ou da notória especialização, as peculiaridades que circunscrevem

o caso concreto, como local e data do evento, prazo para inscrição, conteúdo programático, metodologia

didática adotada,  dentre  outros elementos comprovados na instrução dos autos,  demonstrem que há

inequívoca inviabilidade de competição."

22. A partir destas considerações, conclui-se ser possível a contratação direta de cursos (abertos ou fechados, estes
também chamados in company), seminários/congressos e cursos de pós-graduação lato sensu, desde que seja demonstrado que
se trata de serviço técnico profissional especializado, a singularidade do objeto e a notória especialização do profissional
envolvido. Na eventualidade de não observados os requisitos acima indicados, a contratação de curso aberto poderá ser
formalizada de forma direta desde que demonstrada a inviabilidade de competição.

23. De  qualquer  sorte,  não  está  excluída  a  obrigatoriedade  de  licitação  de  cursos  padronizados  e  ordinários
ofertados por grande parte do mercado de capacitação, a exemplo de cursos básicos de informática e inglês, caso não justificado
o enquadramento nas hipóteses acima tratadas de contratação por inexigibilidade. 

IV - INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

a) Instrução Normativa n° 05/2017

24. Por se tratar de contratação de serviço, devem ser observados os preceitos da Instrução Normativa n° 05/2017-
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação
de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

25. Referido normativo determina que as contratações de serviços  sejam objeto de planejamento inicial  a  ser
realizado pela Administração, mediante Requisição (documento de oficialização da demanda) e designação da Equipe de
Planejamento da Contratação.

26. A  indigitada  Equipe  de  Planejamento  da  Contratação  deverá  apresentar  os  Estudos  Preliminares,
Gerenciamento de Risco  e o Projeto Básico,   conforme requisitos elencados nos artigos 24, 26 e 30, respectivamente, da
Instrução Normativa n° 05/2017.

27. Registre-se que o §1º do art. 20 da IN 05/2017 não dispensa estes documentos para as contratações diretas.

28. Por outro lado, estão dispensadas as formalidades de planejamento (designação de Equipe de Planejamento da
Contratação, Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos)  na eventualidade da contratação não exceder R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais), valor do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, fixado conforme atualização realizada
pelo Decreto n° 9.412, de 18 de junho de 2018.

29. Todavia,  destaque-se,  em  nenhuma  hipótese  está  dispensada  a  elaboração  de  Projeto  Básico  a  ser
aprovado pela autoridade competente, posto trata-se de documento essencial para contratação de serviços nos termos do art.
7º, inciso I, § 2º, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993.

30. Consigne-se ser de todo recomendável para as contratações em tela e para o atendimento do art.  29 da IN
05/2017, que sejam utilizados os modelos de Termo de Referência ofertados pela Advocacia-Geral da União, sendo que para a
contratação dos  cursos  objeto  desta  manifestação,  deverá  ser  adotado  o  modelo  de  Termo de  Referência  (que  deverá  ser
renomeado para Projeto Básico), de serviços não continuados (http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/244958).

31. Entrementes, resta óbvio que para contratações simplificadas de serviços como os ora analisados, tal documento
não demanda maior complexidade, exigindo-se apenas os dados básicos da programação da contratação para aprovação superior
(projeto básico simplificado).



b) Formalidades do art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993

32. Faz-se necessária a formalização de justificativa  de inexigibilidade que traga:

a) o objeto da contratação;

b) caracterização da situação de inexigibilidade - especificamente, os aspectos que demonstrem a singularidade
do objeto e sua notória especialização (art. 25, inc. II) ou a inviabilidade de competição (art. 25, caput), conforme conceitos já
tratados nesta manifestação;

c) razão da escolha do fornecedor;

d) justificativa do preço.

33. Com relação à justificativa do preço, trata-se de um dever imposto ao Administrador, que tem por finalidade
confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo por consequência, probidade e moralidade ao ajuste.

34. Por se tratar de uma contratação por inexigibilidade de licitação, por certo não se pretende a comparação dos
preços propostos pela contratada com os preços de mercado, vez que a Administração deverá ter caracterizado o objeto como
único que atende suas necessidades.

35. Segundo  a  Orientação  Normativa  AGU  nº  17,  de  2009,  a  razoabilidade  da  proposta  poderá  ser  avaliada
mediante  comparação com os  preços  praticados pelo  fornecedor  junto  a  outros  entes  públicos e/ou  privados,  sem afastar,
todavia, outros meios idôneos aptos a atender tal finalidade. Diz referida ON:

É obrigatória a justificativa de preços na inexigibilidade de licitação, que deverá ser realizada mediante a

comparação da proposta apresentada com preços praticados pela futura contratada junto a outros órgãos

públicos ou pessoas privadas.

36. O ato de reconhecimento da inexigibilidade, deve ser ratificado pela autoridade superior, nos termos do art.
26, caput, da Lei nº 8.666, de 1993. As autoridades superiores no âmbito do Comando do Exército estão previstas no art. 5º da 
Portaria n° 305, de 1995, que aprovou as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Exército.

37. No  que  se  refere  à  publicação  determinada  no  indigitado  art.  26,  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  devem ser
observadas as Orientações Normativas  nº 33 e 34 da Advocacia-Geral da União, assim publicadas:

Orientação Normativa n° 33

O ato administrativo que autoriza a contratação direta (art. 17, §§ 2º e 4º, art. 24, inc.III e seguintes, e art.

25 da Lei nº 8.666, de 1993) deve ser publicado na Imprensa Oficial, sendo desnecessária a publicação

do extrato contratual.

Orientação Normativa n° 34

As hipóteses de inexigibilidade (art. 25) e dispensa de licitação (incisos III e seguintes do art. 24) da Lei

nº 8.666, de 1993, cujos valores não ultrapassem aqueles fixados nos incisos I e II do art. 24 da mesma

Lei, dispensam a publicação na Imprensa Oficial do ato que autoriza a contratação direta, em virtude dos

princípios da economicidade e eficiência, sem prejuízo da utilização de meios eletrônicos de publicidade

dos atos e da observância dos demais requisitos do art. 26 e de seu parágrafo único, respeitando-se o

fundamento jurídico que amparou a dispensa e a inexigibilidade.

38. Assim  sendo,  estão  dispensados  de  publicação,  inclusive  do  extrato  da  inexibilidade,  as  contratações  com
valores inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), bem como a publicação do extrato de termo de contrato, se
houver, independente do valor, desde que publicado o extrato da própria inexigibilidade.

c. Previsão de recursos orçamentários

39. O Ordenador  de  Despesas  deve  apresentar  declaração  de  que  possui  recursos  orçamentários  para  cobrir  a
despesa a ser formalizada, tal como exigido no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e art. 16, inciso II, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

40. Sobre o tema, apenas considerando que podem ser contratados cursos de duração mais prolongada, a exemplo
das pós-graduações lato sensu,  em que a execução dos serviços ultrapassa o exercício financeiro, recomenda-se observar a
Orientação Normativa n° 39:



A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício

financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas

até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar.

d. Regularidade fiscal e trabalhista da contratada

41. Em todas as contratações da Administração pública devem ser observados requisitos mínimos de habilitação,
não estando os mesmos dispensados nas contratações diretas (art. 55, inciso XIII c/c arts. 27 a 33, da Lei nº 8.666, de 1993).

42. Demais disso, é certo que, no que tange à regularidade fiscal, tanto a doutrina como a jurisprudência do TCU
são uníssonos no sentido de que, mesmo nos casos de contratação direta, devem ser exigidas a comprovação de regularidade
junto à Fazenda e a Dívida Ativa da União, o INSS e o FGTS.

43. Com o advento da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, sobreveio também a necessidade de comprovação de
regularidade trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

e. Termo de contrato

44. O art.  65  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  informa  que "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, e facultativo 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".

45. Nestas condições, para contratações formalizadas do serviços de capacitação em tela, é obrigatório o termo de
contrato nos casos em que o seu valor seja superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) e facultativo, se abaixo
deste valor, inclusive.

46. Na eventualidade de obrigatoriedade de termo de contrato, recomenda-se a utilização do modelo sugerido pela
Advocacia-Geral da União de serviços não continuados (http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/244958).

V - CONCLUSÃO

47. Nestas  condições,  abstraídas  as  questões  de  conveniência  e  oportunidade,  que  devem ser  apreciadas  pelos
Gestores, conclui-se que poderá ser formalizada a contratação direta de empresas para prestação dos serviços de capacitação,
pela inscrição de militares e servidores civis em cursos, seminários/congressos ou em cursos de pós-graduação lato sensu com
fundamento no presente Parecer Referencial, a ser juntado aos autos respectivos pela própria Organização Militar interessada,
desde que certificado nos mesmos autos o atendimento aos seguintes requisitos:

a) autuação de processo administrativo em suporte físico, atendendo as recomendações da legislação federal, em
especial a Portaria Normativa MD n° 1.243, de 2006, com a requisição da contratação;

b) designação de Equipe de Planejamento da Contratação, que deverá formalizar os Estudos Preliminares e a
Análise de Riscos de que trata a Instrução Normativa n° 05, de 2017, se não dispensados em razão do valor da contratação;

c) elaboração de Projeto Básico conforme modelo apresentado pela AGU (equivalente ao Termo de Referência
de serviços não continuados), a ser aprovado pela autoridade competente;

d) elaboração de termo de inexigibilidade, trazendo a justificativa do afastamento de licitação, demonstrando os
motivos pelos quais a Administração Militar classifica a capacitação pretendida como singular e de notória especialização (art.
25, inc. II) ou a inviabilidade de competição (art. 25, caput) , as razões de escolha do fornecedor, bem como demonstrando a
razoabilidade dos preços, nos termos da ON AGU n° 17, com os documentos que se fizerem necessários à sua comprovação;

e) juntada dos documentos de habilitação da futura contratada, observando que as certidões de regularidade
fiscal e trabalhista devem estar válidas quando da efetiva contratação;



f)  declaração do Ordenador de  Despesas sobre a  existência  de dotação orçamentária  para cobrir  a  despesa
contratada;

g) encaminhamento dos autos para ratificação da autoridade superior indicada no 5º da  Portaria n° 305, de
1995, que aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Exército;

h)  juntada  da  minuta  do  termo  de  contrato,  se  houver,  nos  termos  do  modelo  da  AGU  de  serviços  não
continuados;

i) juntada de cópia deste Parecer Referencial e certificação de que atendidos os seus requisitos;

j) publicação do extrato da inexigibilidade na Imprensa Oficial, se não dispensado pelo valor, nos termos das
ON AGU n°  33 e 34.

48. Por fim, apenas registre-se que a presente manifestação jurídica referencial somente poderá ser utilizada pelas
Organizações Militares indicadas, exclusivamente, para as contratações com objeto e condições nela indicados, não afastando a
possibilidade de encaminhamento destas contratações, se assim desejarem os Gestores, para análise jurídica específica desta
Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando do Exército (CONJUR-EB).

À consideração superior.

Brasília, 4 de fevereiro de 2019.

[assinado por certificação digital]

MARIANE KÜSTER

Coordenadora Jurídica

Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando do Exército

 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO

GABINETE

DESPACHO N° 0081/2019/CONJUR-EB/CGU/AGU

NUP: 00687.000987/2018-28

INTERESSADO: CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO - CONJUR-EB

ASSUNTO:  CONTRATAÇÃO DIRETA - CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU

1.             Aprovo o PARECER REFERENCIAL Nº 0001/2019/CONJUR-EB/CGU/AGU, que,  nos termos dos itens  47 e  48,
e de tudo mais quanto lançado no referido opinativo, "concluiu  que poderá  ser formalizada a contratação direta de
empresas para prestação dos serviços de capacitação, pela inscrição  de militares e servidores civis em cursos,
seminários/congressos ou em cursos de pós-graduação lato sensu com fundamento  no  presente Parecer  Referencial, a ser
juntado aos  autos respectivos  pela  própria Organização Militar interessada, desde que certificado nos mesmos autos o
atendimento aos seguintes requisitos:

a) autuação de processo administrativo em suporte físico, atendendo as recomendações da legislação federal,
em especial a Portaria Normativa MD n° 1.243, de 2006, com a requisição da contratação;



b) designação de Equipe de Planejamento da Contratação, que deverá formalizar os Estudos Preliminares e
a  Análise  de  Riscos  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  n°  05,  de  2017,  se  não  dispensados  em  razão  do  valor  da
contratação;

c)  elaboração  de  Projeto  Básico  conforme  modelo  apresentado  pela  AGU  (equivalente  ao  Termo  de
Referência de serviços não continuados), a ser aprovado pela autoridade competente;

d) elaboração de termo de inexigibilidade, trazendo a justificativa do afastamento de licitação, demonstrando
os motivos pelos quais a Administração Militar classifica a capacitação pretendida como singular e de notória especialização
(art.  25,  inc.  II)  ou  a  inviabilidade  de  contratação  (art.  25,  caput),  as  razões  de  escolha  do  fornecedor,  bem  como
demonstrando a razoabilidade dos preços, nos termos da ON AGU n° 17, com os documentos que se fizerem necessários à
sua comprovação;

e) juntada dos documentos de habilitação da futura contratada, observando que as certidões de regularidade
fiscal e trabalhista devem estar válidas quando da efetiva contratação;

f) declaração do Ordenador de Despesas sobre a existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa
contratada;

g) encaminhamento dos autos para ratificação da autoridade superior indicada no 5º da  Portaria n° 305, de
1995, que aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Exército;

h)  juntada da  minuta  do termo de  contrato,  se  houver,  nos  termos  do modelo  da AGU de serviços não
continuados;

i) juntada de cópia deste Parecer Referencial e certificação de que atendidos os seus requisitos;

j) publicação do extrato da inexigibilidade na Imprensa Oficial, se não dispensado pelo valor, nos termos das
ON AGU n°  33 e 34."

2.               Anote-se,  por  derradeiro, que  a  presente   manifestação  jurídica  referencial   somente   poderá  ser  utilizada  
pelas Organizações Militares interessadas, exclusivamente, para as contratações que tenham objeto e condições compatíveis
com o que ali se indica, não havendo afastamento da possibilidade de encaminhamento de tais contratações, se assim desejarem
os Gestores militares, à análise jurídica específica desta Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando do Exército (CONJUR-EB).

3.                 À  Secretaria para  as  anotações e providências  de  praxe, com encaminhamento a todas as Organizações Militares
assessoradas por esta CONJUR-EB da manifestação que ora se aprova, sob a forma de DIEx-Circular, visando difundir as
orientações contidas no presente Parecer Referencial, possibilitando assim sua plena adoção.

Brasília, 7 de fevereiro de 2019

(assinado eletronicamente por certificação digital)

WILSON DE CASTRO JUNIOR

CONSULTOR JURÍDICO

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento
do Número Único de Protocolo (NUP) 00687000987201828 e da chave de acesso 8da60fa3
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conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código  220651687  no  endereço  eletrônico
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