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N . T . . 0  -  T R E I N A M E N T O S ,  E V E N T O S  E  S E R V I Ç O S  L T D A  
C N P J :  1 0 . 6 1 4 . 2 0 0 1 0 0 0 1 - 9 8  

Q u i n t a  Alteração d o  Contrato Social 

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual que entre si fazem: 
NICOLAS TARSO PORTO COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, 
natural de Palmas,TO, nascido em 07/03/2001, portador do RG n.°  1.062.067 
SSP/TO e CPF n.°  035.389.611-07, residente e domiciliado na QD 110 Norte 
Alameda 21 Lote 13, Plano Diretor Norte, PalmasTFO, CEP: 77006-142; 
ELOISA MARIA DE OLIVEIRA COELHO, brasileira, viúva, empresária, 
nascida em 21/02/195 1, natural de Sucupira do Norte/MA, portadora do RG n.° 
928.148 SSP/MA e CPF n.° 343.550.903-10, residente domiciliada á à QD 206 
Sul Alameda 04 Lote 17 Casa 02, Plano diretor Sul, Palmas -  TO, CEP -  77020-
520; Unicos sócios da empresa N.T.0 —TREINAMENTOS, EVENTOS E 
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ n.° 10.614.200/0001-98, situada à Rua 31 
de Março, QD 13 Lote 01 Sala A, Centro, AlvoradafFO, CEP 77480-000, com 
seu Contrato Social registrado na JUCET1NS sob o n.° 17200322189 em 
30/01/2009; resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social e alterações 
posteriores, conforme cláusula e condições seguintes: 

PRIMEIRA CLAUSULA -  Constituir uma filial da sociedade no endereço AV JK QD ACSO 1 (103 
Sul) Conj. 01 Lote 41 A Sala 603, Edificio 3K Business Center, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 
77015-012. 

SEGUNDA CLAUSULA— O objeto social exercido pelo estabelecimento FILIAL será as atividades de; 
8230-0/01 -  Organização e promoção de cursos, palestras e seminários na área da administração pública, 
eventos, congresso, simpósio, conferência e exposições comerciais e profissionais. 
8550-3/02 -  Atividades de apoio à educação, gestão, assessoria, consultoria, orientação e assistência na 
área educacional. 
85414/00 -  Educação profissional de nível técnico -  EAD 
8599-6/04 -  Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 
8599-6/05 -  Cursos preparatórios para concursos. 
8599-6/03 -  Treinamento em informática. 
8211-3/00 -  Serviços combinados de escritórios e apoio administrativo. 
63 19-4/00 -  Portais, provedores de conteúdos e serviços de informações na internet 
7490-1/99 -  Serviços de organização de concursos públicos. 
7320-3/00 -  Pesquisa de mercado e de opinião publica. 
7490-1/04 -  Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios na área de gestão de 
pública. 

60cz--m 
7020-4/00 -  Consultoria em gestão empresarial, gestão publica e em controle orçamentário, sistema de 

fomiações, marketing, desenvolvimento de recursos humanos, tecnologia, gestão financeira e 
planejamento estratégico. 
7319-0/04 -  Consultoria em publicidade 
6209-1/00 -  Suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação. 
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TO, 03 de Agosto de 2020 

6201-5/01 -  Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. 
6204-0/00 -  Consultona em tecnologia de informação e análise de sistemas. 
8219-9/99 -  Serviços de editoração de livros. 
5811-5/00 -  Edição de livros 
4761-0/01 -  Comercio varejista de livros. 

TERCEIRA CLAUSULA -  Permanecem em pleno vigor e forma as cláusulas e condições previstas no 
Contrato Social e Alterações Posteriores não alteradas pelo presente instrumento. 

E pôr estarem assim, justos e contratados assinam o presente 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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WWW.NTCEVENTOS.COM.BR

Ed. JK Business Center -Av. JK, Quadra 103Sul, Rua SO 1,Sala 603/ 604 -Plano Diretor Sul,
77015-012| Palmas -TO

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO

A empresa NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n.º 10.614.200.0001-98, sediada na Rua 31
de março, Qd. 01, Lt 01, Centro, CEP: 77.480-000, Alvorada - TO,
por intermédio de sua representante legal declara, sob as penas da
lei, para fins do disposto no § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
em processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Palmas - TO, 4 de Março de 2021

Shirlaine Porto Barbosa Coelho
Representante Legal - NTC Negócios & Treinamentos
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WWW.NTCEVENTOS.COM.BR

Ed. JK Business Center -Av. JK, Quadra 103Sul, Rua SO 1,Sala 603/ 604 -Plano Diretor Sul,
77015-012| Palmas -TO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO
INCISO XXXIII DO ART. 7o, CF/88

A empresa NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n.º 10.614.200.0001-98, sediada na Rua 31
de março, Qd. 01, Lt 01, Centro, CEP: 77.480-000, Alvorada - TO,
por intermédio do seu representante legal, declara, sob as penas da Lei,
que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos
em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não
utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
conformidade com o inciso XXXIII do art. 7o, da Constituição Federal e
com a Lei no 9.854/99.

Palmas - TO, 4 de Março de 2021

Shirlaine Porto Barbosa Coelho
Representante Legal - NTC Negócios & Treinamentos
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03/03/2021

1/2

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.614.200/0001-98
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/01/2009 

 
NOME EMPRESARIAL 
N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA 
 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
N.T.C EVENTOS E SERVICOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
 

LOGRADOURO 
R 31 DE MARCO QD 13 LOTE 01 SALA A 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
77.480-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ALVORADA 

UF 
TO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(63) 3212-1199 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 
 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/01/2009 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2021 às 18:09:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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03/03/2021

2/2

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.614.200/0001-98
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/01/2009 

 
NOME EMPRESARIAL 
N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA 
 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
82.19-9-01 - Fotocópias 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 
58.11-5-00 - Edição de livros 
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
 

LOGRADOURO 
R 31 DE MARCO QD 13 LOTE 01 SALA A 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
77.480-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ALVORADA 

UF 
TO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(63) 3212-1199 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 
 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/01/2009 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2021 às 18:09:19 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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09/12/2020

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.614.200/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:43 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: CA88.4920.38F0.D711
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Número da Certidão:GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

3122053

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

10.614.200/0001-98
NTC- TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

QD  110 SUL AV. JK LT. 03 EDIF. ELISIE SALA 205,  S/N,  PLAN
PALMAS - TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:CNPJ
RAZÃO SOCIA

ATIVIDADE ECONÔMICA:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

LICITAÇÃO
FINALIDADE:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

HISTÓRICO:

O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

que vier a ser apurada.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço  http://www.to.gov.br/sefaz

Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito
de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de  responsabilidade  do  contribuinte  acima,
Fundamentação Legal -

Validade -

Data Emissão: Emitida Via INTERNETTerça-feira, 6 de Abril de 2021 - 12h 15m 46s

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz

Atenção:

Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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05/04/2021 14:02Consulta Regularidade do Empregador

Página 1 de 1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf;…PxU1fCZXlf1qVeN1Ez_aywiQVfrVbNeO4i.crjpcapllx205_sicrf_inter_8083

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.614.200/0001-98
Razão Social:N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE 110 SUL AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK LOTE 03 SALA 205

SN / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77020-124

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2021 a 23/04/2021 

Certificação Número: 2021032501402061149980

Informação obtida em 05/04/2021 14:01:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 10.614.200/0001-98
Certidão nº: 32743833/2020
Expedição: 14/12/2020, às 11:29:22
Validade: 11/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 
Certifica-se que N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.614.200/0001-98, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº 151swh5

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA
vinculado ao CNPJ: 10.614.200/0001-98

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, exceto falência e
execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção
Judiciária do Tocantins, acessível atravé s do endereço:
eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj

c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua
expedição;
e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos
e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 11/02/2021 15:13:17

Página 1
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Qualificação
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SECRETARIA DE FINANÇAS

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020

Processo nº: 2020028688

Validade: 12 (doze) meses

Órgão interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: aquisição de medicamentos e raticida, para atender a 

Gerência da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses da 

Secretaria Municipal de Saúde de Palmas – TO. Proveniente 

da sessão pública do Pregão de forma Eletrônico nº 100/2020, 

sucedido em 09/11/2020, às 14:00hs, realizado pelo Pregoeiro da 

Secretaria de Finanças.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com 

aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 

e do Decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015. Incluem-se 

todas as alterações promovidas, no que couber.

EMPRESA: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 11.262.969/0001-57

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/ FABRICANTE QTD/UND VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01

Anti-inflamatório não esteroide injetável para cães 
e gatos, composto de 0,2g/100mL de meloxicam. 

Frasco com 20mL.

ELO-XICAN 0,2% 20 ML / CHEMITEC 300 UND R$ 36,00 R$ 10.800,00

02

Anestésico injetável contendo Cloridrato de 

Cetamina a 10%, em frascos de 50 ml. Produto 

Veterinário.

CETAMIN 10% 50ML / SYNTEC 60 UN R$ 84,00 R$ 5.040,00

03

Anestésico dissociativo de uso veterinário 

contendo a associação de 250 mg de Cloridrato de 

Tiletamina + 250 mg de Cloridrato de Zolazepam 

em frascos de 5mL

ZOLETIL 100 / VIRBAC 600 UND R$ 150,00 R$ 90.000,00

04

Antibiótico de amplo espectro para cães e 

gatos, injetável a base de Enrofloxacina a 2,5%, 
embalagem de 20mL

SELVITREX 2,5% 20 ML / JOFADEL 120 UND R$ 11,00 R$ 1.320,00

08

Solução contendo Cloridrato de Xilazina a 2% para 

realização pré-anestésica, relaxamento muscular e 

sedação para cães e gatos. Frascos de 10 mL.

XILAZIN 2% 10 ML / SYNTEC 400 UN R$ 12,00 R$ 4.800,00

EMPRESA: VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP CNPJ: 09.049.833/0001-11

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/ FABRICANTE QTD/ UND VALOR UNIT. VALOR TOTAL

06

Raticida granulado com princípio ativo brodifacum 

0,005%.

RATOZAN / INTERFINA 50 KG R$ 109,00 R$ 5.450,00

07

Raticida em bloco parafinado com princípio ativo 
brodifacum 0,005%.

RATOZAN / INTERFINA 20 KG R$ 143,98 R$ 2.879,60

09

Solução injetável para uso veterinário (cães 

e gatos) contendo 1,5 g de vitamina K por ml. 

Frasco de 20ml.

MONOVIN K / BRAVET 40 FR R$ 17,91 R$ 716,40

Palmas - TO, 04 de dezembro de 2020.

Edinaldo Neir Moreira Soares

Pregoeiro

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0744, 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - 

NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Dobrar a carga horária da servidora VIVIANA AIRES 

ROCHA, matrícula funcional nº 413006072, cargo: Professor – 

Nível II, função: Professora da Educação Infantil, lotada no Centro 

Municipal de Educação Amâncio José de Moraes, para 40h, a partir 

de 24 de novembro de 2020.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 24/11/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 

aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação

PROCESSO: 2020051595
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DESPACHO Nº 361/2020 - À vista dos princípios que regem os 

procedimentos licitatórios do processo nº 2020051595, Parecer 

Jurídico nº 1.660/2020/ PGM/SUAD Procuradoria Geral do 

Município, conforme o Art. 25, inciso II, c/c art. 13, VI, ambos da 

Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, declaro a INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO referente ao pagamento de inscrição para 1.000 

(um mil) servidores, mais 300 (trezentas) cortesias, totalizando 

1.300 (um mil e trezentos) servidores capacitados da Secretaria 

da Educação- Prefeitura de Palmas/TO, no Seminário “BNCC 

E DCT NA PRÁTICA: FERRAMENTAS PARA O SUCESSO DO 

PROFESSOR EM SALA DE AULA”, que acontecerá on-line, 100% 

ao vivo, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2020, das 14h às 18h, 

com carga horária de 12(doze) horas, promovido pela empresa NTC  

- Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda., CNPJ: 10.614.200/0001-

98, no valor de R$ 662.500,00(Seiscentos e sessenta e dois 

mil e quinhentos reais), conforme a solicitação de compras/

Termo de Referência nº 13/2020, folhas 29 à 31 de interesse da 

Secretaria Municipal da Educação, correndo a presente com a 

seguinte dotação orçamentária: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 

2900.12.361.1109.2714 e 2900.12.365.1109.2744, NATUREZA 

DE DESPESA: 33.90.39, FONTE: 001000020, FICHA: 20202668 

e 20202667. 

Palmas-TO, aos quatro dias do mês de dezembro de 2020.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação 

EXTRATO DE CONTRATO N°009/2020

PROCESSO N°: 2020039487

ESPÉCIE: CONTRATO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020

CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO 

INTEGRAL LUIZ NUNES DE OLIVEIRA.

CONTRATADA: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

PARA PAPELARIA E ESCRITÓRIO EIRELI-ME

OBJETO: Aquisição de Computadores e Nobreak

VALOR TOTAL: R$ 23.595,00 (vinte e três mil quinhentos e noventa 

e cinco reais)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei n°8.666/93, Lei nº1256/2003 

posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº °: 

2020039487.

RECURSOS: Programa de Trabalho: 12.361.1109.1685 E 

12.365.1109.1686 Natureza da despesa: 44.50.52 Fontes: 

002000360, 002000361,002000365, 003040360, 003040361, 

003040365 0020090361,0020090365, 003090040, 001012360, 

001012361 e 001012365.

VIGÊNCIA: 31 dezembro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO 

INTEGRAL LUIZ NUNES DE OLIVEIRA, por seu representante 

legal o Sr. Ademir Bandeira Silva, inscrita no CPF n°939.059.041-

87 e portador do RG n° 620.003 SSP/TO. Empresa ALTERNATIVA 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PAPELARIA E 

ESCRITÓRIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ n° 28.324.471/0001-

74, por meio de seu representante legal o Sr. Magnun Ramos 

da Silva, inscrito no CPF n°019.482.361-09 e portador do RG 

n°778.012 - SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO N°010/2020

PROCESSO N°: 2020039487

ESPÉCIE: CONTRATO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020

CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO 

INTEGRAL LUIZ NUNES DE OLIVEIRA.

CONTRATADA: T I CONSTRUTORA DE INFORMÁTICA EIRELI-

ME

OBJETO: Aquisição de Computadores e Nobreak

VALOR TOTAL: R$ 6.945,00 (seis mil novecentos e quarenta e 

cinco reais)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei n°8.666/93, Lei nº1256/2003 

posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº °: 

2020039487.

RECURSOS: Programa de Trabalho: 12.361.1109.1685 E 

12.365.1109.1686 Natureza da despesa: 44.50.52 Fontes: 

002000360, 002000361,002000365, 003040360, 003040361, 

003040365 0020090361,0020090365, 003090040, 001012360, 

001012361 e 001012365.

VIGÊNCIA: 31 dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO 
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Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e art. 39, I, alíneas e art. 
66, paragrafo único do Decreto nº 1.031, de 29 de maio de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os servidores abaixo com o encargo 
de Fiscal de Execução do Contrato e Suplente, referente ao 
Processo nº 2020051595, Contrato nº20/2020, tendo por objeto 
contratação direta por inexigibilidade o pagamento de inscrição 
para 1.000 (um mil) servidores, mais 300 (trezentas) cortesias, 
totalizando 1.300 (um mil e trezentos) servidores capacitados da 
Secretaria da Educação- Prefeitura de Palmas/TO, no Seminário 
“BNCC E DCT NA PRÁTICA: FERRAMENTAS PARA O SUCESSO 
DO PROFESSOR EM SALA DE AULA”, que acontecerá on-line, 
100% ao vivo, nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2020, das 
14h às 18h, com carga horária de 12 (doze) horas, conforme 
especificações do Termo de Referência, firmado com a Empresa 
NTC – Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 10.614.200/0001-98.

SERVIDORES MATRÍCULA
TITULAR Cirley Bandeira de Abreu 969131
SUPLENTE Andreane Dantas da Silva Peres 299771

Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato, na sua ausência 
respondendo seu suplente por:

I - Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos 
quantitativos e qualitativos;

II - Registrar todas as ocorrências surgidas durante a 
execução do objeto;

III - Determinar a reparação, correção, remoção, 
reconstrução ou substituição às expensas da empresa contratada, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados;

IV - Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato;

V - Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos 
previamente estabelecidos;

VI - Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e 
respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível 
subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);

VII - Aprovar a medição dos serviços efetivamente 
realizados, em consonância com o regime de execução previsto no 
contrato, o fiscal jamais deve atestar a conclusão de serviços que 
não foram totalmente executados, se necessário, o Fiscal deverá 
solicitar suporte técnico, administrativo e jurídico;

VIII - Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, 
qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que 
ultrapassarem sua competência, em face de risco ou iminência de 
prejuízo ao interesse público;

IX - Informar à autoridade superior qualquer registro 
de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas 
obrigações, com identificação dos elementos impeditivos do 
exercício da atividade, além das providências e sugestões que 
porventura entender cabíveis;

X - Receber o objeto contratual, provisória ou definitivamente;

XI - Atestar a realização dos serviços ou fornecimento 
dos bens efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, 
anterior ao pagamento.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a 09 de dezembro de 2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA, aos dezesseis dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

EXTRATO DE CONTRATO Nº20/2020

PROCESSO: 2020051595
ESPÉCIE: CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS/ SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTRATADO: EMPRESA NTC – TREINAMENTOS, EVENTOS 
E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação direta por inexigibilidade o pagamento de 
inscrição para 1.000 (um mil) servidores, mais 300 (trezentas) 
cortesias, totalizando 1.300 (um mil e trezentos) servidores 
capacitados da Secretaria da Educação- Prefeitura de Palmas/
TO, no Seminário “BNCC E DCT NA PRÁTICA: FERRAMENTAS 
PARA O SUCESSO DO PROFESSOR EM SALA DE AULA”, que 
acontecerá on-line, 100% ao vivo, nos dias 07, 08 e 09 de dezembro 
de 2020, das 14h às 18h, com carga horária de 12 (doze) horas, 
promovido pela empresa NTC – Treinamentos, Eventos e Serviços 
Ltda. 
VALOR TOTAL: R$ 662.500,00 (Seiscentos e sessenta e dois mil 
e quinhentos reais).
BASE LEGAL: Processo nº 2020051595, observadas as disposições 
do Art. 25, inciso II, c/c art. 13, VI, ambos da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, conforme Termo de Referência, Parecer Jurídico 
nº1.660/2020/SUAD/PGM, Despacho de Inexigibilidade nº361/2020 
e Processo Administrativo citado.
RECURSOS: Classificação Funcional: 03.2900.12.361.1109.2714 
e 2900.12.365.1109.2744; natureza de despesa: 33.90.39, fonte: 
001000020, fichas: 20202667 e 20202668, nota de empenho nº 
27038 e 27039 emitida em 08/12/2020.
VIGÊNCIA: O Contrato terá início a partir da data de sua assinatura 
adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo 
ser prorrogado com base no disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, 
desde que demonstrada a vantajosidade econômica para tanto.
DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.
SIGNATÁRIOS: MUNICÍPIO DE PALMAS/SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
24.851.511/0001-85, por seu representante legal CLEIZENIR 
DIVINA DOS SANTOS, RG nº 412.922 SSP/TO, CPF/MF nº 
400.098.742-91, e a Empresa NTC - TREINAMENTOS, EVENTOS 
E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 10.614.200/0001-98, por 
seu representante legal, a senhora SHIRLAINE PORTO BARBOSA 
COELHO, RG nº 1.186.376 SSP/TO, CPF/MF nº 002.056.791-02.

UNIDADES EDUCACIONAIS

RESULTADO DE LICITAÇÃO (*)
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

ACE ESTEVÃO CASTRO

A Comissão Permanente de Licitação da ACE da Escola Municipal 
Estevão Castro, torna público para conhecimento de interessados, 
que a empresa PRAPEL COPMERCIO DE PAPEL EIRELI, com 
o valor total de R$ 1.798,00 (Hum mil setecentos e noventa e 
oito reais); WS SUPERMERCADO EIRELI-ME, com o valor de 
R$ 3.091,00 (Três mil noventa e um reais); foram julgadas como 
vencedoras do Processo nº 2020046841, tendo como objetivo a 
aquisição de produtos de gênero alimentícios. 

Palmas/TO, 15 de dezembro de 2020.

Glecy Braga Ribeiro Fonseca
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

_________________ 

(*) REPUBLICADO por ter saído no DOMP nº 2.636, de 15 de dezembro de 2020, pág. 05, com 

incorreção no original.

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.

ACE MESTRE PACÍFICO SIQUEIRA CAMPOS

A Comissão Permanente de Licitação da ACE da Escola Municipal 
Mestre Pacífico Siqueira Campos, torna público, para conhecimento 
de interessados, que a empresa 3J ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA, com o valor total de R$ 137.024,10 (CENTO E TRINTA E 
SETE MIL VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) foi julgada 
como vencedora do Processo nº 2019091512, tendo como objeto 
a Reforma do Muro e Quadra Poliesportiva da ACE da Escola 
Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos.

Palmas/TO, 18 de dezembro de 2020.

Luiz Alberto Bianchini
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS Nº 2.496 - TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 202014

das providências que determinaram os incidentes verificados e 
do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à 

autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação 

para providências;

III - Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de 

Controle Interno e Externo;

IV - Propor mediante apreciação do Gestor aplicação de 

sanções administrativa à contratada em virtude de inobservância 

ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens 

da fiscalização;

V - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, 

mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;

VI - Observar a execução do contrato, dentro dos limites 

dos créditos orçamentários para ele determinado;

VII - Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de 

prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência 

de 60 (sessenta) dias do final da vigência;

Art. 3°  A presente Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

Publique-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 

em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês 

de maio de 2020.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS

Secretária MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PROCESSO: 2020022715
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DESPACHO Nº 01/2020. - À vista dos princípios que regem 

os procedimentos licitatórios do processo nº 2020022715, 

Parecer Jurídico nº 689/2020/SUAD/PGM, da Procuradoria 

Geral do Município, conforme o Art. 25, inciso II, da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993, declaro a INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO referente ao pagamento de inscrição para 

160(cento e sessenta) servidores desta Secretaria, no Seminário 

“O Ensino Remoto em Tempos de Coronavírus”, realizado 

pela empresa NTC - Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda, 

CNPJ: 10.614.200/0001-98, no valor de R$ 176.000,00 (Cento 

e setenta e seis mil reais), conforme a solicitação de compras/

Termo de Referência nº 044/2020, folhas 20 a 22, de interesse 

da Secretaria Municipal da Educação, correndo a presente com a 

seguinte dotação orçamentária: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 

03.2900.12.365.1109.2744, 03.2900.12.361.1109.2714 e 

03.2900.12.122.1130.4501, NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39, 

FONTE: 0020.00.365, 0020.00361 e 0020.00.199, FICHA: 

20201968, 20201966 e 20202115. 

Palmas-TO, aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação 

TERMO DE ANULAÇÃO

A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas no artigo 80, inciso IV e 

V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, c/c com Ato nº 455 

– NM, publicado no Diário Ofício do Município nº 2.281, de 11 de 

julho de 2019,

Considerando o Parecer nº 468/2020/SUAD/PGM 

(FLS.356/361, de 30/03/2020, e Despacho nº 63/2020/PGM/SUAD 

(fl.363), de 03/04/2020;

Considerando o Despacho nº 017/2020/SETCI/CGM/GAB;

RESOLVE:

Tornar nula a Portaria/GAB/SEMED nº 0966, de 29 de 

novembro de 2019; o Edital nº 001/2019, de chamamento público 

para o processo seletivo de instituições sem fins lucrativos que 
tenham interesse em ofertar educação infantil, da forma que 

especifica; bem como o Processo nº 2019099326.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, aos vinte 

e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

UNIDADES EDUCACIONAIS

PORTARIA Nº. 003, DE 25 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O 

EXERCÍCIO DE 2020.

O Presidente da ACE - Associação Comunidade Escola da 

Escola Municipal Professora Sávia Fernandes Jácome, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas através do Estatuto Social. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear até dia 31 de dezembro de 2020, a Comissão 

Permanente de Licitação da ACE - Associação Comunidade Escola 

da Escola Municipal Professora Sávia Fernandes Jácome, cujas 

atribuições correspondem à realização dos certames licitatórios 

no âmbito da Associação, de acordo com o disposto na Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações.

Art. 2º. Ficam nomeadas as seguintes pessoas para compor 

a Comissão Permanente de Licitação, e suas respectivas funções, 

quais sejam:

I IVANEIDE TEIXEIRA DE SOUSA – Presidente

II MAGDA FRANCISCA DE MORAES MATOS – Secretária

III JANILDE DA SILVA LIMA BATISTA – 1° Membro

IV JOSÉ RIBAMAR SERRA REIS – 2° Membro

Art. 3º. Como Membros suplentes, ficam designados os 
abaixo citados, os quais substituirão as funções de Secretário ou 

Membro.

Luciane Pereira da Cruz – Suplente

Roberta Martins Monteiro de Menezes – Suplente

Art. 4º. Quando da ausência do Presidente, os titulares 

das funções de Secretário e Membro assumirão temporariamente 

o posto, sendo vedada sua assunção pelos membros suplentes, 

ainda que integrasse a Comissão, na condição de titular temporário.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se quaisquer atos em contrário.

Palmas/TO, em 25 de maio de 2020.

Odenilson Pereira de Sousa

Presidente da ACE

ERRATA 

A ACE da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, através da 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 

no Resultado de Licitação Carta-Convite de aquisição de utensílios 

para cozinha nº 006/2019, publicado no Diário Oficial do Município 
de Palmas/TO nº 2.403 de 06 de janeiro de 2020, pág.06.

Onde se lê:

PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI-ME com valor total de 

R$ 24.483,60 (Vinte quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais 

e sessenta centavos),

Leia-se:

PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI-ME com valor total de 

R$ 24.817,60 (Vinte e quatro mil oitocentos e dezessete reais e 

sessenta centavos).

Palmas/TO, em 25 de maio de 2020.

Zilda Fonseca dos Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Governo do Estado do Tocantins

Nota de Empenho
Encerrado até Agosto 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES (CNPJ: 25.053.083/0001-08) 2020NE16835 07/10/20
Credor 10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA
Valor 49.686,00 (Quarenta e nove mil e seiscentos e oitenta e seis reais)

Classificação

Programa de trabalho 04.128. 1100. 2381 - Formação continuada dos servidores que atuam nas ár...
Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária 27010 - Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
Id.  uso 0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte 235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS
Tipo de Detalhamento de Fonte 1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte 149063 - COMPESACOES FINANCEIRAS - PETROBRAS
Emenda Parlamentar E0000
Grupo de Liberação de Cotas... 2 - Tesouro Extra Cota
Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Deta lhamento

Mod. Empenho Ordinário Mod. Licitação 07 - Licitação 
Inexigível

Emb. Legal Lei 8.666/93, Art. 25, Caput 

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega 07/10/2020 Local Entrega Seduc
Processo 2020/27000/010310 U F Tocantins Município Palmas

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor
43 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica

48 - SERVICOS DE SELECAO E 
TREINAMENTO

49.686,00

Cronograma
Outubro 49.686,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
49.686,00 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 49.686,00 0,00

Observação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES NO SEMINÁRIO ONLINE 
"PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO".

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total
CURSO DE CAPACITAÇÃO 1 und 49.686,0000 49.686,00
Descrição CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES NO SEMINÁRIO 

ONLINE "PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO".

Emitido/contabilizado por Marylene Cavalcante Oliveira em 07/10/20 às 12:19. Impresso por Marylene Cavalcante Oliveira em 07/10/20 às 12:19.
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Governo do Estado do Tocantins

Nota de Empenho
Encerrado até Maio 

Identificação

Unidade Gestora Documento Emissão
270100 - SEDUC (CNPJ: 25.053.083/0001-08) 2019NE18589 14/06/19

Credor 10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA

Valor 433.500,00 (Quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais)

Classificação

Programa de trabalho 12.128. 1156. 1123 - Formação continuada dos servidores da educação.

Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Unidade Orçamentária 27010 - Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida

Fonte 101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE

Tipo de Detalhamento de Fonte 1 - COM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 882011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Emenda Parlamentar E0000

Grupo de Liberação de Cotas... 2 - Tesouro Extra Cota

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário Mod. Licitação 07 - Licitação 
Inexigível

Emb. Legal Lei 8.666/93, Art. 25, Caput 

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega 14/06/2019 Local Entrega seduc

Processo 2019/27000/015139 UF Tocantins Município Palmas

Itens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor
43 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

48 - SERVICOS DE SELECAO E 
TREINAMENTO

433.500,00

Cronograma
Junho 433.500,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
433.500,00 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 433.500,00 0,00

Observação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MINISTRAR CURSO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E REDAÇÃO OFICIAL, 
PARA SERVIDORES DESTA PASTA.  

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total
CURSO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E 
REDAÇÃO OFICIAL 

1 UND 433.500,00 433.500,00

Descrição CURSO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E REDAÇÃO OFICIAL 

Emitido/contabilizado por Luana Priscila Moreira Medeiros em 25/06/19 às 15:39. Impresso por Luana Priscila Moreira Medeiros em 25/06/19 às 15:39.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
 

NOTA DE EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por Celia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria

Administrativa, em 09/10/2020, às 13:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jurandy Carlos Portela Chagas , Diretor(a) de

Núcleo, em 09/10/2020, às 13:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
11454113 e o código CRC 0B2F9157.
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Governo do Estado do Tocantins

Nota de Empenho
Encerrado até Agosto 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO (CNPJ: 26.752.857/0001-51) 2020NE01320 09/10/20
Credor 10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA
Valor 38.025,00 (Trinta e oito mil e vinte e cinco reais)

Classificação

Programa de trabalho 06.122. 1100. 4192 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativ...
Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária 32470 - Departamento Estadual de Trânsito
Id.  uso 0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte 240 - RECURSOS PROPRIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte 1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte 888888 - EXTRA COTA
Emenda Parlamentar E0000
Grupo de Liberação de Cotas... 2 - Tesouro Extra Cota
Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Deta lhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod. Licitação 07 - Licitação 
Inexigível

Emb. Legal Lei 8.666/93, Art. 25, Caput 

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega
Processo 567/2020 U F Tocantins Município Palmas

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor
43 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica

48 - SERVICOS DE SELECAO E 
TREINAMENTO

38.025,00

Cronograma
Outubro 38.025,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
2.037.382,25 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 38.025,00 1.999.357,25

Observação

ATENDER DESPESA RELATIVO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO 
DA LICITAÇÃO e CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA. VALOR POR SERVIDOR DE R$ 1.267,50 REF. A 30 SERVIDORES NO 
VALOR TOTAL DE R$ 38.025,00, 

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total
TREINAMENTO 3 0 SERVIÇO 1.267,5000 38.025,00
Descrição SELEÇÃO E TREINAMENTO CURSO

Emitido/contabilizado por Maria do Socorro Soares Severino em 09/10/20 às 14:05. Impresso por Maria do Socorro Soares Severino em 09/10/20 às 14:05.
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5    DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS                        Nº. 0766– sexta-feira,  05 de junho de 2020.  
 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2011, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP  

Prevenção e Enfrentamento da doença”, promovido pela 
empresa NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS 
LTDA, que será realizado com transmissão ao vivo, via 
internet, nos dias 08 a 10 de junho de 2020, com carga 
horária de 10 horas. CONSIDERANDO a necessidade de 
participação de servidores no curso online “Diminuindo os 
Efeitos da Pandemia de COVID-19 – Melhores Práticas para 
a Prevenção e Enfrentamento da doença”, curso previsto 
para os dias 08 a 10 de junho de 2020, com carga horária de 
10 horas. CONSIDERANDO a necessidade de mobilização 
da força de trabalho em saúde para a atuação junto ao 
enfrentamento do COVID-19, visando responder à situação 
de emergência em saúde causada pelo novo coronavírus. 
CONSIDERANDO a necessidade de fazer face a tal ameaça, 
as autoridades públicas brasileiras necessitaram planejar e 
executar, em caráter emergencial, uma resposta organizada 
e integrada, ao possível evento de contaminações com o 
nCoV-2019, e da repercussão negativa para a saúde da 
sociedade brasileira e para a saúde pública. 
CONSIDERANDO que o enfretamento de uma possível 
epidemia requer a normatização de procedimentos e 
orientações gerais através de protocolos, fluxogramas, 
diretrizes, recursos técnicos. CONSIDERANDO que para 
conter a curva epidêmica, é fundamental qualificar quem vai 
enfrentar este período conturbado. “Na pandemia, os casos 
aumentam rapidamente, causando uma pressão maior sobre 
os profissionais dos serviços de saúde, assim como sua 
exposição a riscos. CONSIDERANDO a necessidade de 
contribuir com a preservação da saúde mental dos 
profissionais de saúde através da redução do estresse, 
desenvolvimento da capacidade de foco e concentração, 
aumento da capacidade de autorregularão emocional e de 
relacionamento interpessoal, favorecendo o crescimento 
pessoal, o trabalho em equipe e o aumento do bem-estar. 
Capacitar em relação às principais informações técnicas 
destinadas à prevenção e ao tratamento da COVID-19, bem 
como sobre a responsabilidade dos profissionais de saúde. 
CONSIDERANDO que o conhecimento é a principal solução 
que os profissionais de saúde têm para enfrentar a pandemia 
de coronavírus. CONSIDERANDO a Recomendação nº 
001309.2020 do Ministério Público do Trabalho, que 
recomenda ao município de Colinas do Tocantins, a realizar 
capacitação eficaz das equipes de saúde, incluindo os 
médicos, sobre a necessidade da adesão às boas práticas 
para o controle da transmissão do vírus, incluindo a 
necessidade de higienização das mãos com água e sabão 
ou preparação alcoólica frequente, bem como utilização 
adequada dos Epis, tais como colocação, uso e descarte 
CONSIDERANDO que a empresa N.T.C – 
TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, é uma 
empresa especializada em capacitação e aperfeiçoamento, 
consultoria e prestação de serviços técnicos na área do 
direito público, com a finalidade principal de oferecer em todo 
o país, com excelência e notoriedade, orientação técnico-
jurídica e desenvolver eventos abertos e fechados voltados 
para a Administração Pública brasileira. 
CONSIDERANDO que a empresa N.T.C – 
TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA tem como 
objetivo institucional capacitar e preparar os agentes 
públicos para a tomada de decisões e para o exercício 
eficiente, eficaz e seguro das suas atribuições funcionais,  há 
quase uma década a empesa atua em parceria com a 
Administração Pública, na organização, produção de 

informação e transferência de conhecimento, dando suporte 
teórico e operacional a milhares de agentes públicos, tendo 
como parceiros renomados palestrantes conferencistas, 
professores e palestrantes, selecionados dentre os melhores 
profissionais do mercado, renomados, com notório 
conhecimento e reconhecida capacidade técnica e 
pedagógica. Os seminários e cursos on-line do Eventon 
NTC, promovidos pela N.T.C – TREINAMENTOS, 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA são realizados, com 
participação de renomados instrutores do país, com 
processo de compartilhamento de seu conteúdo ao vivo, de 
modo simples e direto, com os quais os usuários remotos 
podem participar, com total interatividade, de qualquer lugar 
do mundo. CONSIDERANDO que a empresa N.T.C-
TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, atende 
plenamente aos requisitos necessários para justificar e 
autorizar a contratação por Inexigibilidade (art. 25, Inc. II, Lei 
nº 8.666/93): os serviços são técnicos profissionais 
especializados, têm natureza singular e a empresa detém 
notória especialização. CONSIDERANDO que o Tribunal de 
Contas da União, na Decisão n° 439/98, publicada no DOU 
23/7/1998, firmou entendimento de que: “... as contratações 
de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar 
cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem 
como a inscrição de servidores para participação de cursos 
abertos a terceiros, enquadram-se na hipótese de 
inexigibilidade de licitação prevista no inciso ll do art. 25, 
combinado com o inciso Vl do art. 13 da Lei n° 8.666/93 
’’. (Decisão 439/98). RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº003/2020/FMSCO/TO oriunda do Processo 
Administrativo nº033/2020/FMSCO/TO-Nº do Processo: 
5344/2020. CONSIDERANDO que o preço de R$ 1.100,00 
(um mil e cem reais) referente a inscrição no referido curso 
online, constante na proposta apresentada pela empresa 
N.T.C-TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, 
constante nos autos, é valor de mercado, não configurando 
valor superfaturado, conforme justificativa de preço, 
constante nos autos do Processo Administrativo 
nº033/2020/FMSCO/TO – Nº5344/2020. Será cobrado da 
Administração Pública por cada inscrição o valor de R$ 
1.100,00 (um mil e cem reais), sendo 270 (duzentos e 
setenta) inscrições, totalizando o valor de R$ 297.000,00 
(duzentos e noventa e sete mil reais). Objeto a ser 
contratado: Inscrição de profissionais de saúde 
(participação) no curso online “Diminuindo os Efeitos da 
Pandemia de COVID-19 – Melhores Práticas para a 
Prevenção e Enfrentamento da doença”, promovido pela 
empresa NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS 
LTDA, que será realizado com transmissão ao vivo, via 
internet, nos dias 08 a 10 de junho de 2020, com carga 
horária de 10 horas. Autoriza o empenho da despesa no valor 
total de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil 
reais), conforme, proposta apresentada pela empresa 
N.T.C-TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, 
constante nos autos do Processo Administrativo 
nº033/2020/FMS/TO – Nº do Processo: 5344/2020, 
conforme detalhado abaixo: 

Ite
m 

Descrição/Especifi
cação 

Unida
de de 
Medid

a 

Quantid
ade 

Valor 
Unitár

io 

Valor 
Total 
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Inscrição de 
profissionais de 

saúde (participação) 
no curso online 
“Diminuindo os 

Efeitos da 
Pandemia de 
COVID-19 – 

Melhores Práticas 
para a Prevenção e 
Enfrentamento da 

doença”, promovido 
pela empresa NTC 
TREINAMENTOS, 

EVENTOS E 
SERVIÇOS LTDA, 
que será realizado 

com transmissão ao 
vivo, via internet, 

nos dias 08 a 10 de 
junho de 2020, com 
carga horária de 10 

horas. Inscrição 
incluindo: Apostila 
Digital especifica do 
curso e Certificado 

de Participação. 

Inscriç
ão 270 

R$ 
1.100,

00 

R$ 
297.000,

00 

Valor Total 
R$ 

297.000,
00 

FUNDAMENTO LEGAL: Conforme inciso V do art. 13, e do 
inciso II do artigo 25, c/c art. 57 Inciso II, § 2°, da Lei Federal 
no 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Inexigibilidade 
emitida pela Presidenta da Comissão Permanente de 
Licitação e ratificada pelo Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde, o senhor José Maria Felipe Brazão Mendes. 
Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins/TO, 
aos cinco (05) dias do mês de junho de 2020. 

José Maria Felipe Brazão Mendes 
Gestor do Fundo Municipal de Educação 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS Nº 2.439 - SEXTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 202012

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DESPESA - AJUSTE DE CONTAS

PROCESSO: 2019107680
ESPÉCIE: Reconhecimento de despesa em benefício da Empresa 
NTC - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, em 
virtude da contratação sem prévio empenho.
OBJETO: Pagamento de indenização a empresa NTC – 
TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.614.200/0001-98, em virtude da contratação 
sem prévio empenho, do Curso de Capacitação de Liderança 
e Gestão, para os 234(duzentos e trinta e quatro) diretores e 
coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal da Educação 
de Palmas, conforme Parecer Jurídico nº 333/PGM, fls. 140 a 149 
que manifestou favorável, nos Termos do art. 59, parágrafo único 
da Lei nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$: 472.095,00(Quatrocentos e setenta e dois mil 
e noventa e cinco reais). 
BASE LEGAL: Art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e processo 
nº 2019107680.
R E C U R S O S :  F u n c i o n a l  P r o g r a m á t i c a : 
03.2900.12.122.361.1109.2714 e 03.2900.12.365.1109.2744; 
Natureza de Despesa: 33.90.39; Fontes de Recurso: 0200.00.361, 
0200.00.365 e 0010.00.119; Fichas: 20201966, 20201968, 
20200653 e 20200568; tendo sido empenhadas mediante NE nº 
4206, 4207, 4208 e 4209, datadas de 20/02/2020.  
SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal da Educação, por meio da 
Secretária Municipal da Educação Cleizenir Divina dos Santos 
e a empresa NTC – TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS 
LTDA, por meio de seu representante legal, o senhor Gildácio José 
de Oliveira Coelho.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 27 de fevereiro de 2020.

UNIDADES EDUCACIONAIS

PORTARIA Nº. 005, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2020.

O Presidente da ACE - Associação Comunidade Escola 
da Escola Municipal Monsenhor Pedro Pereira Piagem, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas através do Estatuto Social. 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Nomear até dia 31 de dezembro de 2020, a 
Comissão Permanente de Licitação da ACE - Associação 
Comunidade Escola da Escola Municipal Monsenhor Pedro Pereira 
Piagem, cujas atribuições correspondem à realização dos certames 
licitatórios no âmbito da Associação, de acordo com o disposto na 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Art. 2º. Ficam nomeadas as seguintes pessoas para compor 
a Comissão Permanente de Licitação, e suas respectivas funções, 
quais sejam:

LARISSY SARAIVA GOMES BORGES– Presidente
EURLIZILDA FERREIRA DE SOUSA FILGUEIRA – 
Secretário 
TANIELMA SOUZA ALVES – 1° Membro
MARIA SALOMÉ FERREIRA DA SILVA – 2° Membro
LINDIJOCE MATOS DE JESUS – 3º Membro

Art. 3º. Como Membros suplentes, ficam designados os 
abaixo citados, os quais substituirão as funções de Secretário ou 
Membro.

VALMIRENE DIAS ALENCAR FERREIRA – Suplente
VANÍZIA DIAS ALENCAR CARMO – Suplente

Art. 4º. Quando da ausência do Presidente, os titulares 
das funções de Secretário e Membro assumirão temporariamente 
o posto, sendo vedada sua assunção pelos membros suplentes, 
ainda que integrasse a Comissão, na condição de titular temporário.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se quaisquer atos em contrário.

Palmas/TO, em 27 de fevereiro de 2020.

Marialice Thomaz Soarez
Presidente da ACE

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N°001/2020

ACE VINÍCIUS DE MORAES

A Comissão Permanente de Licitação da ACE da Escola 
Municipal de Tempo Integral Vinícius de Moraes torna público 
para conhecimento de interessados que as empresas  PRAPEL 
COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, com o valor total de R$ 
37.549,90 (Trinta e sete mil quinhentos e quarenta e nove reais 
e noventa centavos); LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA 
DE ALIMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 1.260,00 (Mil 
duzentos e sessenta reais); CASA DE CARNE CENTRAL EIRELI, 
com o valor total de R$ 7.605,00 ( Sete mil seiscentos e cinco 
reais); VILELA & VILELA LTDA, com o valor total de R$ 2.704,00 
( Dois mil setecentos e quatro reais); TODO DIA MINI MERCADO 
EIRELI, com o valor total de R$ 1.246,75 ( Mil duzentos e quarenta 
e seis reais e setenta e cinco centavos), PAULISTA INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, com valor total de R$ 
15.481,00 ( Quinze mil quatrocentos e oitenta e um reais); BRISA 
CORP EIRELI – EPP, com valor total de R$ 212,00 ( Duzentos e 
doze reais); JOÃO ALVES DA SILVA SOBRINHO MINIMERCADO, 
com valor total de R$ 799,00 ( Setecentos e noventa e nove reais) 
e WS SUPERMERCADOS EIRELI – ME, com valor total de R$ 
3.655,42 ( Três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 
e dois centavos),  foram julgadas como vencedoras do Processo nº 
2019094597, tendo como objeto a aquisição de alimentos.

Palmas/TO, 28 de fevereiro de 2020.

Cíntia de Sousa Almeida
Presidente da Comissão de Chamada Pública

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 001/2020

ACCEI CIRANDA CIRANDINHA

A Comissão Permanente de Licitação da ACCEI Centro Municipal 
de Educação Infantil Ciranda Cirandinha, torna público, para 
conhecimento de interessados, que as empresas CASA DE CARNE 
CENTRAL, com o valor total de R$ 1.798,50 (mil setecentos e 
noventa e oito reais e cinquenta centavos), PAULISTA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, com o valor total de 
R$ 4.560,85 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e 
cinco centavos), WS SUPERMERCADOS EIRELI- ME, com o 
valor total de R$ 23.920,89 (vinte e três mil novecentos e vinte 
reais e oitenta e nove centavos), BRISA CORP. EIRELI-EPP, com 
o valor total de R$ 2.271,00 (dois mil duzentos e setenta e um 
reais), PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI, com o valor total 
de R$ 119,20 (cento e dezenove reais e vinte centavos) e TODO 
DIA MINI MERCADO EIRELI-ME, com o valor total de R$ 1.984,35 
(mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), 
foram julgadas como vencedoras do Processo nº 2020000681, 
tendo como objeto a aquisição gêneros alimentícios.

Palmas/TO, 28 de fevereiro de 2020.

Celma Ferreira de Morais
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

ACCEI CARROSSEL

 A Comissão Permanente de Licitação da ACCEI do Centro Municipal 
de Educação Infantil Carrossel, torna público para conhecimento 
de interessados, que as empresas PAULISTA IND. E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA–ME, com o valor de R$ 2.802,53 (Dois mil 
oitocentos e dois reais e cinquenta e três centavos), TODO DIA 
MINI MERCADO EIRELI-ME, com o valor de R$ 2.548,78 (Dois 
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), 
e a empresa BRISA CORP EIRELI, com valor total de R$ 532,55 
(Quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), 
WS SUPERMECADO EIRELI - ME, com o valor de R$ 2.791,20 
(Dois mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos), LIDER 
DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, com valor 
total de R$ 1.349,95 (Hum mil trezentos e quarenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos), CASA DE CARNE CENTRAL, com o 
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ATOS DO EXECUTIVO  
 

PORTARIA Nº 027, de 16 de JANEIRO de 2020. 
“Retificação de Portaria.”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e do disposto no artigo 70, I e XI da Lei Orgânica 
Municipal, 
 
R E S O L V E:  
Art. 1º. Retificar a portaria do servidor Cedimar Miranda dos 
Santos; Auxiliar Administrativo; constante na portaria n° 018, 
de 10 de Janeiro de 2020, nos seguintes termos: 
Onde consta: 20 de Dezembro de 2019 
Deve constar: 02 de Janeiro de 2020 
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa 
portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, 16 de janeiro de 2020. 

 
Adriano Rabelo da Silva 

Prefeito Municipal 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  

 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

Nº002/2020/FME/CO –TO 
 
CONTRATO Nº: 002/2020/FMECO PROCESSOS 
ADMINISTRATIVO Nº001/2020 – INEXIGIBILDADE DE 
LICITAÇÃO Nº001/2020. CONTRATANTE: FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO 
TOCANTINS/TO – CNPJ: 13.244.984/0001-06 
CONTRATADA: N.T.C-TREINAMENTOS, EVENTOS E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
10.614.200/0001-98 – Nome de Fantasia: N.T.C Eventos e 
Serviços, com logradouro na Rua 31 de Março, Qd 13 – Lote 
01 – Sala A – s/n – Centro – Alvorada/TO. OBJETO: 
Contratação de empresa para ministrar capacitação de 
Liderança e Gestão de Sala de Aula, para profissionais da 
educação da Rede Pública Municipal de Ensino do Município 
de Colinas do Tocantins. Capacitação prevista para os dias 
23 e 24 de janeiro do ano em curso, com carga horária de 16 
(dezesseis) horas, junto à Secretaria Municipal de Educação. 
Valor do Contrato: R$ 387.003,45 (trezentos e oitenta e 
sete mil e três reais e quarenta e cinco centavos).  
VIGÊNCIA: 01(um mes). Data da Assinatura: 22/01/2020. 

Odilon Costa Monteiro 
Gestor do Fundo Municipal de Educação 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS    Nº 882 - QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 20133

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GESTÃO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do 
artigo nº 23 da Lei nº 1.954 de 1º de abril de 2013, que dispõe 
sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de 
Palmas, combinado com o Decreto Nº 597, de 25/09/2013, na 
forma que especifica; e, em consonância com o artigo 16 da Lei 
nº1.441, que Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
do Quadro-Geral, de 12 de junho de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Progressão Vertical as servidoras, 
nas referências, níveis e datas abaixo descritos:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão, aos 
quatro dias do mês de novembro de 2013.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 716, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre inexigibilidade de licitação na 
forma que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
80 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 23 da Lei nº 
1.954, de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização 
Administrativa do Poder Executivo do Município de Palmas, em 
consonância com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e ainda;

CONSIDERANDO a justificativa do Ordenador de 
Despesas comprovando o serviço especializado de treinamento 
e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, bem como 
a notória especialização da empresa contratada e a singularidade 
dos serviços;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 293/2013 e os 
documentos que comprovem o notório saber;

CONSIDERANDO a instrução dos autos do processo nº 
2013048999, bem como, toda a documentação ali acostada;

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a inexigibilidade de licitação, com fulcro 
no Art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI da Lei nº 8.666/93, em favor 
da empresa NTC – Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda. - ME, 
CNPJ Nº 10.614.200/0001-98, no valor de R$ 133.200,00 (cento e 
trinta e três mil e duzentos reais), referente inscrições de servidores 
municipais da Secretaria da Educação no Seminário Especial: 
Ferramentas de Gestão Escolar – Aspectos Administrativos, que 
será realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2013, em Palmas 
- TO. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO, aos 05 dias do mês de novembro de 2013.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 718, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre inexigibilidade de licitação na 
forma que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
80 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 23 da Lei nº 
1.954, de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização 
Administrativa do Poder Executivo do Município de Palmas, em 
consonância com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e ainda;

CONSIDERANDO a justificativa do Ordenador de 
Despesas comprovando o serviço especializado de treinamento 
e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, bem como 
a notória especialização da empresa contratada e a singularidade 
dos serviços;

CONSIDERANDO os documentos que comprovem o 
notório saber;

CONSIDERANDO a instrução dos autos do processo nº 
2013055322, bem como, toda a documentação ali acostada;

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a inexigibilidade de licitação, com fulcro 
no Art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI da Lei nº 8.666/93, em favor 
da empresa ICOGESP – Instituto de Consultoria e Gestão Pública, 
CNPJ Nº 17.543.642/0001-30, no valor de R$ 63.600,00 (sessenta 
e três mil e seiscentos reais), referente inscrições de servidores 
municipais no curso de Redação Técnica e Atualização em Língua 
Portuguesa, que será realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 
2013, em Palmas - TO. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.                       

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO, aos 06 dias do mês de novembro de 2013.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário de Planejamento e Gestão

INSTRUÇÃO NORMATIVA/SEPLAG Nº 002, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre a documentação necessária 
para posse em cargo de provimento efetivo 
na Administração Pública Direta e Indireta do 
Poder Executivo do Município de Palmas.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, incisos I. 
IV e V, da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto 
no inciso III do art. 23 da Lei nº 1.945, de 1º de abril de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Esta instrução normativa disciplina a documentação 
necessária para posse em cargo de provimento efetivo na 
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do 
Município de Palmas.

Art. 2º Para efeito de posse em cargo de provimento 
efetivo, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - Cópia:
 
a) ato de nomeação.

II - Original:

a) 02 (duas) fotos 3X4 recentes;

b) declaração (formulário próprio):

1. de bens e valores;

2. que não responde a Processo Administrativo Disciplinar;

MATR. SERVIDOR CARGO REFER. NÍV
.

A PARTIR 
DE

PROCESSO

305081 JACQUELINE 
CRISTINA BRAGA 

Economista A II 05/09/2013 2013046060 

310571 JOSIANNE CAMPOS 
FEITOSA

Analista de 
Controle
Interno

A II 16/10/2013 2013052200 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS      Nº 889 - TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 20135

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONSIDERANDO a instrução dos autos do processo nº 
2013049006, bem como, toda a documentação ali acostada;

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a inexigibilidade de licitação, com fulcro 
no Art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI da Lei nº 8.666/93, em favor 
da empresa NTC – Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda. - 
ME, CNPJ Nº 10.614.200/0001-98, no valor de R$ 152.100,00 
(cento e cinquenta e dois mil e cem reais), referente inscrições de 
servidores municipais da Secretaria da Educação no Seminário 
Especial: Gestão de Pessoas e Resultados, que será realizado 
nos dias 22 e 23 de novembro de 2013, em Palmas - TO. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO, aos 13 dias do mês de novembro de 2013.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário de Planejamento e Gestão

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013

Processo nº: 2013005979
REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de materiais de 
enfermagem seguir relacionados, proveniente da sessão publica 
do pregão de forma Eletrônico n.º 011/2013, sucedido em 
26/08/2013, às 08h30min, realizado pelo pregoeiro da Secretaria 
de Planejamento e Gestão.
FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 203, 
de 17 de agosto de 2005, Decreto Federal nº 3.931, de 19 de 
setembro de 2001, Decreto Municipal nº 218, de 28 de novembro 
de 2007, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alterações 
promovidas, no que couber). 

DOS CONTEMPLADOS EM 1º LUGAR
Fornecedor: 
MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ:  
06.366.038/0001-69 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA VLR.
UNIT. 

03 200 un. 

Cânula endotraqueal 3,0 com balão , em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único;  
Tubos com paredes finas e delgadas, 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas;  
Balão piloto (Cuff) de cor azul claro, transparente, 
com conector universal para o encaixe da seringa ; 
Tubo com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula 
de segurança em PVC atóxico, com conexão 
universal Luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 
10mm; Embalagem individual, esterilizado em 
Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 4,90

04 200 un 

Cânula endotraqueal 3,5 com balão  em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único;  
Tubos com paredes finas e delgadas, 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas; 
Balão piloto (Cuff) de cor azul claro, transparente, 
com conector universal para o encaixe da seringa ; 
Tubo com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula 
de segurança em PVC atóxico, com conexão 
universal Luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 
10mm; Embalagem individual, esterilizado em 
Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 4,90

05 200 un. 

Cânula endotraqueal 4,5 com balão , em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único;  
Tubos com paredes finas e delgadas, 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas; 
Balão piloto (Cuff) de cor azul claro, transparente, 
com conector universal para o encaixe da seringa ; 
Tubo com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula 
de segurança em PVC atóxico, com conexão 
universal Luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 
10mm; Embalagem individual, esterilizado em 
Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 3,70

06 200 un. 

Cânula endotraqueal 5,0 com balão , em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único;  
Tubos com paredes finas e delgadas, 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas; 
Balão piloto (Cuff) de cor azul claro, transparente, 
com conector universal para o encaixe da seringa ; 
Tubo com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula 
de segurança em PVC atóxico, com conexão 

Solidor 3,60

universal Luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 
10mm; Embalagem individual, esterilizado em 
Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

07 200 un. 

Cânula endotraqueal 5,5 com balão  em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único;  
Tubos com paredes finas e delgadas, 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas; 
Balão piloto (Cuff) de cor azul claro, transparente, 
com conector universal para o encaixe da seringa ; 
Tubo com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula 
de segurança em PVC atóxico, com conexão 
universal Luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 
10mm; Embalagem individual, esterilizado em 
Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 4,90

08 200 un. 

Cânula endotraqueal 6,0 com balão , em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único; Tubos com 
paredes finas e delgadas, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas; Balão piloto 
(Cuff) de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa ; Tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão; Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão universal 
Luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação; 
Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
Embalagem individual, esterilizado em Óxido de 
Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 4,90

09 200 un. 

Cânula endotraqueal 6,5 com balão , em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único; Tubos com 
paredes finas e delgadas, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas; Balão piloto 
(Cuff) de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa ; Tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão; Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão universal 
Luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação; 
Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
Embalagem individual, esterilizado em Óxido de 
Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 3,40

10 800 un. 

Cânula endotraqueal 7,0  com balão, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único; Tubos com 
paredes finas e delgadas, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas; Balão piloto 
(Cuff) de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa ; Tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão; Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão universal 

Solidor 4,90

Luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação; 
Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
Embalagem individual, esterilizado em Óxido de 
Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

11 800 un. 

Cânula endotraqueal 7,5  com balão, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único; Tubos com 
paredes finas e delgadas, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas; Balão piloto 
(Cuff) de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa ; Tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão; Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão universal 
Luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação; 
Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
Embalagem individual, esterilizado em Óxido de 
Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 4,90

12 200 un. 

Cânula endotraqueal 8,0  com balão, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único;  
Tubos com paredes finas e delgadas, 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas; 
Balão piloto (Cuff) de cor azul claro, transparente, 
com conector universal para o encaixe da seringa ; 
Tubo com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula 
de segurança em PVC atóxico, com conexão 
universal Luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 
10mm; Embalagem individual, esterilizado em 
Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 4,90

13 200 un. 

Cânula endotraqueal 8,5  com balão, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único; Tubos com 
paredes finas e delgadas, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas; Balão piloto 
(Cuff) de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa ; Tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão; Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão universal 
Luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação; 
Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
Embalagem individual, esterilizado em Óxido de 
Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

Solidor 3,30

14 200 un. 

Cânula endotraqueal 9,0 com balão, em PVC e 
silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral 
e nasal; Descartável, para uso único;  tubos com 
paredes finas e delgadas, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas; Balão piloto 
(Cuff) de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa ; Tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão; Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão universal 

Solidor 4,90

Luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação; 
Disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
Embalagem individual, esterilizado em Óxido de 
Etileno garantindo a validade por 5 anos.  

26 200 cx 

Cat Gut cromado nº 3-0 com agulha 2,5 cm, fio de 
origem animal absorvível, testado quimicamente, 
com aproximadamente 70cm de comprimento, 
diâmetro 2,5, com agulha cilíndrica ½ circulo e 2 a 
2,5cm de comprimento, em aço inoxidável, 
atraumático, esterilizado por cobalto 
60,descartável, com abertura  asséptica, validade 
de 5 anos, registrado no Ministério da Saúde, caixa 
com 24 envelopes. 

Bioline 49,00

27 200 cx 

Cat Gut cromado nº 4-0 com agulha 2,5 cm, fio de 
origem animal absorvível, testado quimicamente, 
com aproximadamente 70cm de comprimento, 
diâmetro 2,5, com agulha cilíndrica ½ circulo e 2 a 
2,5cm de comprimento, em aço inoxidável, Bioline 49,00
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PROCESSO Nº  
INTERESSADO: 
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO 
DE CAPACITAÇÃO ABERTO A PÚBLICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 

Em análise pretensão de contratação de inscrição de servidores públicos 
municipais no Seminário “BNCC E DCT NA PRÁTICA: FERRAMENTAS PARA O 
SUCESSO DO PROFESSOR EM SALA DE AULA” promovido pela Empresa NTC 
Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda. 

O seminário será realizado no modo aberto ao público em geral, mediante 
pagamento de inscrição. 

O curso tem como objetivo “capacitação plena dos professores participantes 
para a aplicação em sala de aula, com eficiência, das competências gerais da 
educação básica e demais regras e orientações inovadoras previstas na BNCC e no 
DCT acerca do currículo da educação infantil e do ensino fundamental, do projeto 
político pedagógico, e da formação do professor”. O curso tem, também como 
público alvo “Professores, coordenadores e gestores de instituições e redes de 
ensino”. 

O treinamento se dará nos dias xxxxxxxxxxx, na modalidade de evento 
aberto ao público em geral, como antes dito, mediante pagamento de valor 
correspondente à inscrição de um número determinado de servidores. 

Não se trata, então, de contratação exclusiva da empresa para ministrar 
curso fechado (“in company”). 

1. Da necessidade de capacitação de profissionais da área de educação 
para o ensino remoto 

A Secretaria Estadual de Educação, no cumprimento do disposto na 
Constituição Federal, que preceitua no art. 205 que a educação é um direito de todos 
e um dever do Estado, tem a missão institucional de “garantir o acesso, a 
permanência com sucesso na escola e o desenvolvimento da Educação Integral 
humanizada, por meio da gestão democrática e inovação educacional”.  

A realização desta missão somente é possível por intermédio de uma eficaz 
e eficiente capacitação dos profissionais da área de educação. Assim, para que os 
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serviços de educação sejam prestados com eficácia, legitimidade e eficiência, é 
preciso investimento adequado na formação e atualização dos profissionais. 

O valor do capital humano é inestimável no plano de uma organização 
pública. 

Com efeito, a efetivação do princípio da eficiência depende da atuação de 
servidores públicos plenamente capacitados em suas específicas áreas de atuação, 
para exercício, com excelência, das atribuições de seus cargos públicos. 

Portanto, para que os servidores públicos possam conferir efetividade ao 
princípio da eficiência em especial, e a todo o regime jurídico administrativo em 
geral, se faz necessária sua suficiente e permanente capacitação. 

Atente-se que a Constituição Federal atribui à capacitação permanente dos 
servidores públicos uma posição de destaque no plano constitucional, ao estabelecer 
no artigo 41, § 1º, III, que uma das formas de perda do cargo público em caso de 
servidor estável é a insuficiência em avaliação periódica de desempenho. 

Ao instituir tal possibilidade de perda de cargo público por servidor estável 
o legislador constitucional determinou ao servidor o dever de se manter atualizado e 
capacitado em relação às atribuições de seu cargo, mas também determinou à 
Administração Pública o dever de proporcionar aos servidores as oportunidades de 
plena capacitação para o exercício de suas obrigações funcionais, com eficiência. 

Assim, parece inegável que, ao tempo em que compete à Administração 
Pública prestar serviços públicos com eficiência, tem-se por evidente que tais 
serviços aos públicos serão prestados pelos agentes públicos, que devem fazê-lo com 
excelência.  

Parte-se, portanto, da premissa de que ofertar possibilidade de capacitação 
plena aos servidores públicos é de interesse público e um objetivo a ser buscado e 
efetivado pelo administrador público. 

Dentre todos os misteres constitucionais postos a cargo do Estado, sem 
dúvida que a educação é um dos mais relevantes. 

A Constituição de 1988 determina que a educação é um dever do Estado, e 
que um dos princípios que a regem é o da valorização dos profissionais da educação 
escolar: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

 2
Anexo do protocolo PT2021.04/CLHO-06534

Nome: 8. Modelos de Documentos -Just.pdf, pág. 3 de 46
130



desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade.  
 VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 

Atente-se que a Carta Constitucional não faz alusão apenas aos professores 
como destinatários da valorização preconizada, mas a todos os profissionais da 
educação escolar. 

Compreensível tal determinação constitucional, uma vez que a educação se 
processa em sistema, envolvendo as entidades da federação, a sociedade, e 
obviamente, todos os servidores públicos que atuam na área, sejam professores ou 
não. 

A plena capacitação de profissionais da área de educação escolar é uma das 
formas de valorização profissional de que trata a Constituição. 

Ao instituir a valorização do profissional da educação escolar como um 
princípio, a Constituição Federal, por óbvio, determina ao Estado um dever poder, 
mais dever do que poder, de envidar todos os esforços administrativos para ofertar a 
esses profissionais a plenitude de capacitação, mediante participação em cursos e 
treinamentos especializados.  

Em suma, a plena capacitação – em todas as dimensões - dos servidores 
públicos da área de educação é instrumento eficaz para a efetivação do princípio da 
eficiência e para a efetivação do princípio da valorização dos profissionais da 
educação escolar, ambos de índole constitucional, bem como instrumento para que a 
Administração Pública possa ofertar com excelência os serviços de educação para a 
comunidade destinatária. 

O ensino, é preciso que se registre também, deve ser ministrado com base 
nos princípios previstos na Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que são Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
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princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à 
liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII - 
valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino 
público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de 
padrão de qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação 
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; XII - consideração com a 
diversidade étnico-racial, e XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 
longo da vida. 

Além disso, para dizer o mínimo, há o dever jurídico de que os serviços de 
educação sejam prestados de acordo com a Base Nacional Curricular Comum – 
BNCC. 

A Lei nº 9394/96 estabelece que: 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. 

De outro turno, também estabelece referida Lei que: 

Art. 62 
§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a 
Base Nacional Comum Curricular.    

Perceba-se, então, que todo o processo de ensino e aprendizagem tem como 
um dos fundamentos a Base Nacional Comum Curricular. 

Daí a conclusão no sentido de que obter a excelência e qualidade do ensino 
depende diretamente da exata compreensão e aplicação das normas e valores 
contidos na Base Nacional Comum Curricular. Ou, sob outro aspecto, não conhecer, 
ou não aplicar corretamente as disposições da BNCC implicará em potencial defeitos 
na prestação dos serviços de educação por parte da Administração Pública. 

Fundamental, para tanto, é que os professores da rede municipal sejam 
plenamente capacitados em relação às normas estabelecidas na Base Nacional 
Curricular Comum – na medida em que, defeitos de capacitação podem gerar 
defeitos na prestação dos serviços de educação, com todas as consequências nefastas 
que podem produzir. 
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Justificada, então, a necessidade da contratação de inscrições no curso 
aberto ofertado. 

2. Das formas juridicamente possíveis para obter a plena capacitação 
de servidores públicos 

O objetivo de capacitação plena dos servidores da área de educação pode ser 
atingido por duas formas jurídicas.  

Pela primeira, a Administração Pública utiliza dos próprios meios e realiza 
diretamente a capacitação. Esta forma é legítima e possível. Contudo, apresenta 
alguns pontos negativos.  

O primeiro ponto negativo da capacitação direta de servidores da área de 
educação, é a insuficiência de profissionais para faze-lo de forma ampla e completa.  

O segundo aspecto negativo, é a perspectiva pedagógica. Não parece que a 
capacitação de servidores públicos utilizando recursos humanos da própria 
Administração Pública seja sempre e em qualquer hipótese a melhor alternativa sob o 
ângulo pedagógico.  

A intervenção profissional exógena, com participação de instrutores e 
professores de fora do âmbito da Administração Pública pode constituir um 
importante instrumento didático-pedagógico, para ofertar aos servidores pontos de 
visa e perspectivas por parte de quem observa a Administração sob ângulo diverso. 
Sob terceiro ponto, está a falta de capacidade técnica plena para abarcar toda a 
diversidade pedagógica que a atividade de educação demanda para ser exercida na 
plenitude da eficiência constitucional.  

A segunda forma de obter a plena capacitação de servidores na área de 
educação, em especial, é mediante contratação de serviços de terceiros, estranhos à 
estrutura orgânica da Administração. 

A técnica da terceirização é de muito aconselhada e recomendada no que 
tange à melhor Administração, pública ou privada. 

A contratação de terceiros é via que se recomenda quando a necessidade 
pública não pode ser atendida na plenitude pelo uso dos próprios meios (estrutura 
física e de recursos humanos) da Administração Pública. 

Por intermédio da contratação de serviços de terceiros, se pode obter a 
variedade de profissionais, devidamente qualificados, variedade de metodologia de 
ensino, e principalmente, atualização no que diz respeito a técnicas orientadas a 
melhorar a qualidade de desempenho dos profissionais da educação escolar. 
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É perfeitamente defensável, pois, que a Administração possa se valer do 
mercado específico, para nele buscar professores, técnicas de ensino e aprendizagem, 
bem como técnicas de administração de atividades de educação para aprimorar os 
serviços que deve prestar à comunidade, de forma complementar. 

3. Da escolha do prestador de serviços de capacitação e de treinamento 

A prestação de serviços de capacitação e de treinamento constitui atividade 
econômica livre para a iniciativa privada, vale dizer, pode ser explorada 
economicamente de forma a que qualquer pessoa física ou jurídica pode exerce-la. 
Esta característica de mercado faz com que no plano da realidade fática, existam 
inúmeras empresas que ofertam cursos e treinamentos. 

Diante da multiplicidade de ofertantes de cursos e treinamentos, a escolha 
dentre eles constitui conduta que se exerce no plano da discricionariedade 
administrativa. Portanto não constitui tal escolha um ato vinculado. 

Celso Antonio Bandeira de Mello faz importante distinção entre os atos 
vinculados e os atos discricionários 

Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e objetiva 
tipificação legal do único possível comportamento da Administração em 
face de situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a 
Administração, ao expedi-los, não interfere com apreciação subjetiva 
alguma.  
Atos discricionários, pelo contrário, seriam os que a Administração pratica 
com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de 
oportunidade e conveniência formulados por ela mesma, ainda que adstrita à 
lei reguladora da expedição deles. 
A diferença nuclear entre ambos residiria em que nos primeiros a 
Administração não dispõe de liberdade alguma, posto que a lei já regulou 
antecipadamente em todos os aspectos o comportamento a ser adotado, 
enquanto nos segundos a disciplina legal deixa ao administrador certa 
liberdade para decidir-se em face das circunstancias concretas do caso, 
impondo-lhe e simultaneamente facultando-lhe a utilização de critérios 
próprios para avaliar ou decidir quanto ao que lhe pareça ser o melhor meio 
de satisfazer o interesse público que a norma legal visa a realizar.  1

Certo é, que, toda a contratação pública deve ser precedida de licitação, nos 
termos do disposto no artigo 37, XXI da Constituição Federal: 

 Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 434.1
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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. 

A exigência de licitação preliminar à contratação obviamente reduz a 
discricionariedade administrativa no que tange à escolha de prestador a ser 
contratado, o que é evidente.  

Contudo, a própria Constituição estabelece que a regra da licitação 
comporta exceções ressalvadas em legislação própria. Tais são as hipóteses de 
contratação direta. 

No dizer ainda de Celso Antonio Bandeira de Mello, para que haja uma 
licitação, é preciso que estejam presentes os pressupostos dela 

É pressuposto lógico da licitação a existência de uma pluralidade de 
objetos e de uma pluralidade de ofertantes. Sem isto não há como conceber 
uma licitação. Dita impossibilidade é reconhecível já no próprio plano de 
um simples raciocínio abstrato. Tal pressuposto diz, então, com o tema do 
chamado “objeto singular” e com o tema identificado como caso de 
“ofertante único ou exclusivo”, a serem adiante tratados.  
É pressuposto jurídico o de que, em face do caso concreto, a licitação possa 
se constituir em meio apto, ao menos em tese, para a Administração acudir 
ao interesse que deve prover. Posto que a função de tal instituto é servir – e 
não desservir – o interesse público, em casos que tais percebe-se que falece 
o pressuposto jurídico para sua instauração. Com efeito: a licitação não é 
um fim em si mesmo; é um meio para chegar utilmente a um dado 
resultado: o travamento de uma certa relação jurídica. 
É pressuposto fático da licitação a existência de interessados em disputá-la. 
 2

Se não estiver presente algum dos pressupostos, desaparece a necessidade, 
ou mesmo a possibilidade de realização de uma licitação preliminarmente à 
contratação. 

Tem-se, então, que se a escolha de prestador dever ser realizada por 
licitação, não há espaço discricionário, a não ser no que tange aos critérios de seleção 
passíveis de serem estabelecidos pelo gestor público. 

 Ob. Cit. P. 551. 2
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Contudo, se o caso for de contratação direta, surge uma margem de 
discricionariedade, ainda que deva ser exercida nos limites legais e constitucionais. 

Duas são as hipóteses de contratação direta de prestação de serviços. A 
contratação pode se inserir numa das situações exaustivamente fixadas pelo artigo 24 
da Lei nº 8666/93, caso em que se estará diante de hipótese de licitação dispensável. 

A contratação também pode se dar diretamente, nos casos em que a 
competição for inviável, caso em que se estará diante de hipótese de licitação 
inexigível. 

Com efeito, em caráter geral, a Administração Pública pode contratar 
serviços mediante licitação prévia, desde que presentes os pressupostos dela. 

Caso ausente algum dos pressupostos, surge a possibilidade de contratação 
direta de prestador de serviços. 

O caso específico de contratação de serviços de capacitação e de 
treinamentos, a depender da natureza deles, pode comportar licitação prévia. Tal é o 
caso de capacitações e treinamentos versando sobre objetos que são padronizados e 
homogêneos no mercado, com pouca ou inexistente variação técnico-pedagógica 
entre eles, como por exemplo, cursos de digitação, cursos de línguas estrangeiras, 
entre outros.  

Há cursos e treinamentos, outrossim, que versam sobre matéria específica, 
de conteúdo e metodologia de abordagem diversa a depender do prestador e dos 
professores que os ministram. 

Estes cursos específicos são dotados de uma qualificadora que os torna 
impossíveis de serem comparados entre si por critérios objetivos, vale dizer, são 
dotados de singularidade, o que os subsume às hipóteses em que a competição é 
inviável, tratadas no artigo 25, II da Lei nº 8666/93. 

Há situações, também, em que os cursos e treinamentos podem ser 
contratados sem licitação em razão da particular condição da pessoa que os 
ministrará, como por exemplo, os cursos e treinamentos ministrados por entidade 
nacional de reputação ilibada e objeto social voltado ao ensino, à pesquisa ao 
desenvolvimento institucional (caso da situação versada no art. 24, XIII da Lei nº 
8666/93), ou mesmo pode ser contratado determinado curso sem licitação em razão 
de seu valor ser inferior ao limite fixado no artigo 24, II da Lei nº 8666/93, dentre 
outras hipóteses de licitação dispensável. 

Em, suma, a depender do caso concreto, a contratação de cursos de 
capacitação e de treinamentos deve ser precedida de licitação, ou pode ser contratada 
diretamente, por licitação dispensável (se a situação de fato se encaixar nas hipóteses 
do art. 24) ou por licitação inexigível, se inviável a competição (por exemplo, se a 
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situação de fato se encaixar na hipótese do art. 25, II, ou mesmo do inciso I – 
prestador exclusivo). 

4. Da correspondência entre o conteúdo programático do curso e a 
necessidade da Administração Municipal 

A questão em exame diz respeito à possibilidade jurídica de contratação 
direta, por inexigibilidade de licitação, de inscrições em evento aberto promovido 
pela empresa NTC Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda, diretamente, sem 
licitação prévia. 

O objeto da contratação pretendida é a inscrição de servidores públicos em 
curso aberto ao público em geral a ser realizado em xxxxxxx. 

O curso que se pretende contratar tem natureza aberta ao público em geral, e 
de fato, a Administração contratará certo número de inscrições para participação de 
servidores. Reitere-se que haverá apenas contratação de inscrição de servidores em 
curso aberto ao público ofertado pela empresa. 

O referido curso tem o seguinte conteúdo programático (conforme material 
de divulgação anexo): 

1º DIA  

14h às 15h 
Palestra de abertura - “BNCC, PPP, meus alunos e eu vivenciando a sala 
de aula” 
Palestrante: Vasco Moretto 

Aguardando. 

15h às 18h 
Oficina 1 - “A BNCC na prática: trabalhando com as competências, 
habilidades e áreas do conhecimento/componentes curriculares” 
Palestrante: Priscila Boy 

• Entendendo a BNCC 
• A organização por competências e habilidades  
• As áreas do conhecimento e cada componente curricular  
• O que muda em linguagens nos anos iniciais  
• O que muda em linguagens nos anos finais  
• O que muda em humanas nos anos iniciais  
• O que muda em humanas nos anos finais 

- Debate e interação com participantes 
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2º DIA 

14h às 16h 
Oficina 2 - “BNCC na prática: trabalhando com as áreas do 
conhecimento/componentes curriculares e repensando as metodologias e 
a avaliação” 
Palestrante: Priscila Boy 

• O que muda em Ciências da natureza nos anos iniciais  
• O que muda em ciências da natureza nos anos finais  
• O que muda em matemática nos anos iniciais  
• O que muda em matemática nos anos finais  
• Repensar as metodologias 
• Repensar a avaliação 

16h às 18h 
Oficina 3 - “O DCT e Planejamento, a Aula: como alinhar e pôr em 
prática” 
Palestrante: Marcos Irondes  

• Pensando sequência didática a partir do DCT 
• Planejamento interdisciplinar - áreas de conhecimento/componentes 

curriculares 
• O plano de aula 

3º DIA  

14h às 15h 
Palestra de abertura - “Como trabalhar em sala de aula o 
desenvolvimento da Inteligência Intrapessoal e da Interpessoal” 
Palestrante: Marcos Meier 

A BNCC propõe que a formação integral do aluno seja foco da Educação, 
evidenciando a necessidade de “proporcionar às crianças e aos jovens 
condições para que possam desenvolver-se integralmente nas dimensões 
intelectuais, físicas, afetivas, sociais e culturais. O professor Marcos 
palestrará sobre as duas dimensões: intelectual e social e como o professor 
pode no dia a dia ser um vetor desse desenvolvimento. 

15h às 17h 
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Oficina 4 - “O DCT e a avaliação da aprendizagem” 
Palestrante: Marcos Irondes 

• O DCT e a Avaliação da aprendizagem 
• A avaliação formativa 
• A avaliação de competências  

17h às 18h 
Oficina 5 - “BNCC: O novo olhar sobre as infâncias” 
Palestrante: Max 

A análise do conteúdo programático do curso revela absoluta pertinência 
com a necessidade de capacitação e de treinamento dos profissionais da área de 
educação em relação às normas da BNCC e DCT. 

O exame do conteúdo programático, do currículo do professor que 
ministrará o curso, dos objetivos e do público alvo leva à conclusão de que constitui 
um objeto com natureza singular.  

A singularidade do objeto é o primeiro requisito para a contratação direta, 
por inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, II, da Lei nº 8666/93. 

5. Da impossibilidade de realização de licitação prévia 

A licitação somente é possível, se presentes os seus pressupostos. No caso 
de contratação prestação de serviços de ministração de cursos e treinamentos abertos 
ao público a licitação não é possível, diante de dois fatores: inexistência de 
competição e inviabilidade de estabelecer critérios objetivos de julgamento. 

Não há possibilidade de instaurar uma competição para a contratação de 
serviços de ministração de cursos e treinamentos abertos ao público em geral.  

Os cursos são ofertados no mercado, em data e com conteúdo definidos e 
determinados pela entidade que os promove. Não há qualquer margem ou discrição 
administrativa possível para adequar a data de realização ou mesmo o conteúdo a ser 
ministrado. Somente é possível contratar o curso ou treinamento na modelagem e 
com a configuração ofertada. 

De outra sorte, ainda que fosse possível qualquer ingerência administrativa 
no que tange a data ou conteúdo programático dos cursos, a licitação não seria 
possível diante da impossibilidade de fixação de critérios objetivos de julgamento, 
em face da singularidade do objeto, como adiante se demonstrará. 
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6. Da possibilidade de contratação direta do curso em questão – 
justificativa do fornecedor 

Diante de suas particulares características, a contratação não se insere em 
nenhuma das hipóteses de licitação dispensável previstas no artigo 24 da lei geral de 
licitações. Também não é o caso de licitação, como sustentado. 

A hipótese é de contratação direta, por inexigibilidade de licitação. 

Dispõe a Lei nº 8666/93 que: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
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; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
§ 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. 

A Lei determina que nos casos em que a competição for inviável, a licitação 
será inexigível. 

Uma das hipóteses em que a licitação é inexigível, é o caso de contratação 
de serviços técnicos profissionais especializados, para realização de objeto com 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. 

Sobre singularidade do objeto, os cursos e treinamentos em análise, 
ofertados pela empresa NTC caracterizam o objeto singular de que trata o artigo 25, 
II da Lei nº 8666/93.  
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A propósito de singularidade de bens e serviços, merece destaque o 
ensinamento clássico de Celso Antonio Bandeira de Mello, para quem: 

Os bens singulares não são licitáveis. Um bem qualifica-se desta maneira 
quando possui individualidade tal que o torna inassimilável a quaisquer 
outros. 
Esta individualidade pode provir de o bem ser singular (a) em sentido 
absoluto, (b) em razão de evento externo a ele ou (c) por força de sua 
natureza íntima.  
a) singular em sentido absoluto é o bem de que só existe uma unidade... 
b) singular em razão de evento externo é o bem a que se agrega 
significação particular excepcional... 
c) singular em razão da natureza íntima do objeto é o bem em que se 
substancia a realização artística, técnica ou científica caracterizada pelo 
estilo ou cunho pessoal de seu autor... 
Serviços singulares são os que se revestem de análogas características. De 
modo geral são singulares todas as produções intelectuais, realizadas 
isolada ou conjuntamente – por equipe -, sempre que o trabalho a ser 
produzido se defina pela marca pessoal, expressada em características 
científicas, técnicas ou artísticas importantes para o preenchimento da 
necessidade administrativa a ser suprida... 
Todos estes serviços que se singularizam por um estilo ou por uma 
orientação pessoal. Note-se que a singularidade mencionada não significa 
que outros não possam realizar o mesmo serviço. Isto é, são singulares, 
embora não sejam necessariamente únicos.  3

Singular, segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes  “é a característica do 4

objeto que o individualiza, distingue dos demais. É a presença de um atributo 
incomum na espécie, diferenciador.” O fator nuclear da singularidade é a 
possibilidade de identificar no bem analisado, traços e características que não estão 
presentes em outros bens de mesma natureza, o que torna a comparação impossível. 

O curso que se pretende contratar apresenta traços específicos que o tornam 
inconfundível com outros serviços de igual natureza, pelo que, surge o que a lei 
denomina de situação de inviabilidade de competição.  

A inviabilidade de competição é, pois, situação de fato na qual a 
Administração Pública não dispõe de condições jurídicas de estabelecer critérios 
objetivos de julgamento de certame licitatório, exatamente pela impossibilidade 
material de comparação entre os serviços que se pretende contratar.  

 Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 553.3

Contratação Direta sem Licitação. 5ª ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 588.4
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A respeito do assunto MARÇAL JUSTEN FILHO demonstra, com 
propriedade, que a inviabilidade de competição decorre de um interesse público 
peculiar que somente pode ser atendido por um objeto singular: 

Deve destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em 
casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam 
aos padrões de normalidade. A disputa entre particulares por contratos 
administrativos retrata as peculiaridades do mercado, apto a atender 
satisfatoriamente as necessidades usuais, costumeiras, padronizadas. 
Assim, como regra, impensável inexigibilidade para aquisição de folhas de 
papel para fotocopiadora. Trata-se de produto disponível no mercado, que 
não possui maior especialidade. A questão muda de figura quando a 
Administração Pública necessitar prestações que escapam da normalidade. 
Nesses casos é que surgirá a inviabilidade de competição.  

Isso permite afirmar que a inviabilidade de competição é uma 
característica do universo extranormativo mas resultante da peculiaridade 
da necessidade a ser satisfeita pelo contrato administrativo. Essa 
circunstância permite compreender a expressão `objeto singular´, que 
consta do inc. II do art. 25. Embora conste apenas desse dispositivo, nada 
impede a generalização do conceito para todos os casos de inexigibilidade. 
Em todos os casos de inviabilidade de competição, há um objeto singular. 
A singularidade consiste na impossibilidade de encontrar o objeto que 
satisfaz o interesse público dentro de um gênero padronizado, com uma 
categoria homogênea. Objeto singular é aquele que poderia ser qualificado 
como infungível, para valer-se de categoria da Teoria Geral do Direito. São 
infungíveis os objetos que não podem ser substituídos por outros de mesma 
espécie, qualidade e quantidade. Um objeto singular se caracteriza quando 
é relevante para a Administração Pública a identidade específica do 
objeto, sendo impossível sua substituição por ‘equivalentes’.  

Ocorre que a singularidade do objeto nada mais reflete senão a 
singularidade do próprio interesse público a ser atendido. Ou seja, um 
certo objeto não pode ser substituído por outro, para fins de contratação 
administrativa, por ser ele o único adequado a atender o interesse público 
ou pela impossibilidade de atendimento ao interesse público, de modo 
equivalente, através de outro objeto.  5

Gustavo Justino Oliveira e Gustavo Henrique Carvalho Schiefler aduzem  
no caso da contratação direta por licitação inexigível 

De toda sorte, o tema abordado no presente estudo foi contemplado por uma 
das hipóteses elencadas nos incisos do art. 25 da Lei nº 8666/93. O inc. II 
indica a inexigibilidade de licitação pública para a contratação dos serviços 
técnicos profissionais especializados, enumerados no art. 13 da própria Lei 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª ed., Dialética, 2005, p.233.5
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nº 8666/93, desde que esses serviços sejam de natureza singular e que os 
profissionais ou empresas tenham notória especialização. 
Perceba-se que a inviabilidade de licitação não decorre da ausência de 
pluralidade de pessoas ou objetos para  a competição, como ocorre no inc. I 
do mesmo artigo, mas sim a ausência de critérios objetivos para a 
comparação entre os potenciais interessados. 
A grande questão é que não há como realizar uma avaliação comparativa 
entre profissionais técnicos com notória especialização. Esses profissionais 
destacam-se dos demais justamente por terem experiência e conhecimentos 
peculiares, o que inviabiliza o estabelecimento de critérios objetivos para 
comparação. 
Assim, como não há possibilidade de fixação dos critérios de comparação 
entre os diferentes interessados, a competição torna-se inviável, o que 
fulmina a razão de ser do certame licitatório.  6

Consoante posicionamento unânime em doutrina, singular não significa 
único. O curso que se pretende contratar certamente não é único no mercado que 
poderia atender à necessidade administrativa. Porém, tal não é entrave para que possa 
haver a contratação direta. 

O que tem relevância jurídica é o fato de que embora não seja único, é 
dotado de características técnico-científicas que os tornam incomparáveis a outros 
cursos eventualmente existentes no mercado. 

Sobre o tema, salienta ainda Marçal Justen Filho que  
A inviabilidade de competição se configura não apenas quando a ausência 
de pluralidade de alternativas afasta a possibilidade de escolha entre 
diversas opções. Pode configurar-se inviabilidade de competição, para fins 
do art. 25 da Lei nº 8.666, mesmo quando existirem no mercado inúmeros 
particulares em condições equivalentes de desempenhar a prestação 
necessária à satisfação do interesse sob tutela estatal. 

A inviabilidade de competição também se verificará nos casos em que 
houver impossibilidade de seleção entre as diversas alternativas segundo 
um critério objetivo ou quando o critério da vantajosidade for incompatível 
com a natureza da necessidade a ser atendida.  7

À guisa de argumentação, Advocacia Geral da União já firmou 
entendimento pela Orientação Normativa nº 18, no sentido de que a inscrição em 
cursos abertos, desde que caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-
se de notório especialista caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação: 

 Contratação de Serviços Técnicos Especializados por Inexigibilidade de Licitação Pública. Curitiba: 6

Zenite, 2015, p. 87.

Ob. cit. p. 287.7

 15
Anexo do protocolo PT2021.04/CLHO-06534

Nome: 8. Modelos de Documentos -Just.pdf, pág. 16 de 46
143



 
Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inc. 
II, da Lei n. 8.666, de 1993, conferencistas para ministrar cursos para 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou inscrição em cursos abertos, 
desde que caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-se de 
notório especialista.  

O Tribunal de Contas da União já firmou entendimento no sentido da 
possibilidade de contratação de cursos e treinamentos com fundamento no artigo 25, 
II da Lei nº 8666/93: 

Contratação de empresas prestadoras de serviços de consultoria mediante 
inexigibilidade de licitatório. Demonstração da singularidade do objeto e 
da notória especialização. As contratações de professores, conferencistas 
ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de 
pessoal enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista 
no inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n. 
8.666/1993. Justificativas acatadas. 
[VOTO] 
21. Com relação ao contrato com o arquiteto [omissis], observo que o 
contratado atende aos requisitos mencionados no art. 25, § 1º, da Lei n. 
8.666/1993, de notória especialização, uma vez que é autor de diversos 
estudos e monografias de interesse do sistema Confea/Crea, destacando-se 
a autoria de livro que comenta o Código de Ética dos profissionais de 
engenharia, arquitetura e agronomia, conforme alegado pelos responsáveis 
e comprovável mediante pesquisa no sítio do Confea na internet (acesso 
efetivado em 05/03/2008,  
www.confea.org.br/revista/materias/edicao_19/materia_09/materia.asp). 
22. Essa circunstância, somada ao fato de que ele foi contratado para 
elaborar e executar seminários sobre ética profissional e para a publicação 
dos cadernos do Crea/PR [...], permite reconhecer presente também a 
singularidade do serviço, porquanto a situação em tela se amolda ao 
entendimento desta Corte no TC 000.830/1998-4 (Decisão n. 439/1998 - 
TCU - Plenário), no qual se decidiu 'considerar que as contratações de 
professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de 
treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição de 
servidores para participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se 
na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, 
combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n. 8.666/1993'. 
23. Podem ser acatadas, portanto, as justificativas dos responsáveis acerca 
desse ajuste em particular.  
AC-1247-25/08-P 

[[Relatório de Inspeção. Inexigibilidade de Licitação. Contratos de 
consultoria. Workshop sobre Plano de Ação para Compensação pelo 
Derramamento de Óleo. As contratações de professores, conferencistas ou 
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instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de 
pessoal enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação. 
Acolhimento parcial das justificativas]] 
[ACÓRDÃO] 
9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos 
responsáveis; 
[VOTO] 
[...] 
Quanto ao contrato [...], cujo objeto era a prestação de serviços de 
docência para ministrar workshop sobre Plano de Ação para Compensação 
pelo Derramamento de Óleo, julgo poder dispensar qualquer referência ao 
argumento, aduzido pelo Ministério Público, de que na hipótese faltaria o 
pressuposto jurídico para a realização de um certame competitivo, à conta 
de um aspecto que se me afigura bastante: o Tribunal, em caso análogo, 
firmou o entendimento no sentido de que 'as contratações de professores, 
conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou 
aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição de servidores para 
participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se na hipótese de 
inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, combinado com 
o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93' (Decisão nº 439/98 - Plenário - 
TCU).  
AC-1915-49/03-P   

[[Prestação de Contas. Contratação de professores. Pode ser objeto de 
inexigibilidade de licitação a contratação de instrutores para cursos de 
caráter eventual]] 
[VOTO] 
[...] 
10. No que se refere à contratação de professores horistas e outros técnicos 
sem a formalização de contratos (item 7.29 e 7.32 fls. 254/297), não 
obstante concordar com a Unidade Técnica que o planejamento a respeito 
da necessidade de contratação professores, de forma regular, deveria 
anteceder a abertura dos cursos à comunidade, não posso deixar de 
ressaltar as orientações superiores para que a escola aumentasse o número 
de cursos. Além disso, precisaria compreender melhor a natureza desses 
cursos, pois se forem de caráter eventual, é perfeitamente admissível a 
contratação utilizando-se da Lei nº 8.666/93. Aliás, registro que o 
entendimento do TCU, inclusive, é no sentido de que pode ser objeto de 
inexigibilidade de licitação a contratação de instrutores para esse tipo de 
curso (Decisão nº 439/1998-Plenário). 
11. Desse modo, a questão precisaria ser melhor esclarecida, de forma que 
nos permitisse emitir um julgamento melhor abalizado a respeito da suposta 
irregularidade cometida pelo Administrador. Nesse sentido, deixo de 

 17
Anexo do protocolo PT2021.04/CLHO-06534

Nome: 8. Modelos de Documentos -Just.pdf, pág. 18 de 46
145



acolher, em parte, a proposta da Unidade Técnica para que não sejam 
acolhidas as justificativas apresentadas pelo Responsável.  
AC-0843-13/07-2 

Mais recentemente, a Corte de Contas exarou decisão substancialmente 
esclarecedora para determinar que singularidade não implica existência de apenas um 
prestador dos serviços pretendidos: 

 Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito de 
singularidade não pode ser confundido com a ideia de unicidade, 
exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato de o objeto poder ser 
executado por outros profissionais ou empresas não impede a 
contratação direta amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93. A 
inexigibilidade, amparada nesse dispositivo legal, decorre da 
impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento.  
Fiscalização em processo de Solicitação do Congresso Nacional apurou 
possíveis irregularidades ocorridas no Ministério Público Federal (MPF), 
relacionadas à contratação direta de empresa, por inexigibilidade de 
licitação, para a “implantação de mecanismos de governança interna com o 
intuito de melhorar o diálogo entre o Gabinete do Procurador-Geral da 
República, a alta administração, os membros e servidores do Ministério 
Público Federal”. Entre os fatos que motivaram a requisição da 
fiscalização, destaca-se a contratação de empresa, por inexigibilidade de 
licitação, “com base no inciso II do artigo 25, combinado, com o inciso III 
do artigo 13, todos da Lei 8.666, de 1993”, sem o atendimento dos 
requisitos de "inviabilidade de competição", "natureza singular do serviço" 
e "notória especialização", uma vez que “a empresa contratada não seria a 
única capacitada a atender à demanda do MPF e essa necessidade de 
comunicação interna não seria tão fora do comum que exigisse um 
prestador de serviço com notória especialização técnica”. Em sua análise, a 
unidade técnica considerou que “o conceito de singularidade de que trata o 
art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993 não estaria vinculado à ideia de 
unicidade, mas de complexidade e especificidade. Dessa forma, a natureza 
singular não deveria ser compreendida como ausência de pluralidade de 
sujeitos em condições de executar o objeto, mas sim como uma situação 
diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e 
cuidado”. Nesse sentido, concluiu que a empresa contratada “possuiria a 
notória especialização, tanto pelo currículo dos profissionais que a 
compõem quanto pela experiência anterior em trabalhos realizados em 
outras entidades públicas e por ter realizado diagnóstico na área de 
comunicação do próprio MPF”. Contudo, ponderou que não restara 
caracterizada a singularidade do objeto “pois seria de se esperar que o 
relatório do diagnóstico realizado pudesse servir de base para o trabalho 
de qualquer outra empresa competente, que poderia simplesmente utilizá-
lo”, sendo possível a definição e o detalhamento dos produtos a serem 
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contratados, “de modo a permitir a comparação objetiva entre propostas a 
serem submetidas em eventual certame licitatório”. Ao analisar o ponto, o 
relator anotou que “a contratação direta por inexigibilidade, com base no 
art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, exige simultaneamente a demonstração 
dos seguintes requisitos: que o objeto se inclua entre os serviços técnicos 
especializados do artigo 13 da Lei de Licitações; que tenha natureza 
singular e que o contratado detenha notória especialização”. Assim, em 
linha com a análise da unidade técnica, o relator considerou que o objeto da 
contratação teria “todas as características inerentes a uma contratação de 
consultoria, espécie enumerada no art. 13, inciso III, da Lei de Licitações e 
Contratos”, sendo possível “o enquadramento da contratação no inciso II 
do art. 25 da mesma Lei”, além de “estar bem caracterizada a notória 
especialização”. Contudo, divergiu pontualmente do exame realizado pela 
unidade instrutiva em relação à singularidade do objeto. Sobre o ponto, 
enfatizou que “tal conceito não pode ser confundido com unicidade, 
exclusividade, ineditismo ou mesmo raridade. Se fosse único ou inédito, 
seria caso de inexigibilidade por inviabilidade de competição, fulcrada no 
caput do art. 25, e não pela natureza singular do serviço. O fato de o objeto 
poder ser executado por outros profissionais ou empresas não impede que 
exista a contratação amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993”. 
Divergiu ainda da correlação realizada pela unidade técnica “no sentido de 
que não existe singularidade do objeto quando é possível a especificação 
tanto de qualificação técnica da empresa a ser contratada quanto dos 
serviços e produtos a serem produzidos, detalhando a metodologia a ser 
utilizada e os conteúdos dos produtos a serem entregues. Isso porque em 
alguns tipos de contratação deve ser observada a relação que existe entre a 
singularidade do objeto e a notória especialização. Embora tal fato não 
possa ser tomado como uma regra geral, a singularidade do objeto muitas 
vezes decorre da própria notória especialização de seu executor”. Assim, 
para o relator, “nesse tipo de objeto 'consultoria ' a inexigibilidade de 
licitação é possível para contratação de objetos mais complexos, em 
particular quando a metodologia empregada e os produtos entregues são 
interdependentes da atuação do prestador de serviço, assim como de suas 
experiências pretéritas, publicações, equipe técnica, aparelhamento e 
atividades anteriormente desenvolvidas para o próprio órgão. A própria 
escolha do contratado acaba dependendo de uma análise subjetiva, e não 
poderia ser diferente, pois, se a escolha pudesse ser calcada em elementos 
objetivos, a licitação não seria inviável. Ela é impossível justamente porque 
há dificuldade de comparação objetiva entre as propostas, que estão 
atreladas aos profissionais que executarão os trabalhos. Portanto, nesse 
tipo de objeto, resta caracterizada a discricionariedade na escolha do 
contratado (...) Essa é a melhor interpretação da Súmula 264 do TCU, de 
que a contratação de serviços por 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 
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pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de 
licitação”. Sobre o caso em exame, observou que a empresa contratada 
“prestou serviços de diagnóstico de governança da comunicação interna no 
âmbito do MPF, o que demonstra que possuía melhor conhecimento da 
estrutura interna do órgão, dos seus fluxos de trabalho, dos seus pontos 
positivos e dos problemas de comunicação interna. Embora isso não 
necessariamente torne a empresa fornecedora exclusiva, não se pode 
olvidar que justifique sua contratação, caso presentes os requisitos exigidos 
para o enquadramento da contratação no inciso II do art. 25 da Lei 
8.666/1993”. Salientou por fim o relator que “o fato da impossibilidade de 
se fixar critérios objetivos de julgamento, aliada à discricionariedade do 
gestor na escolha do profissional a ser contratado, não autoriza a 
Administração a efetuar escolhas arbitrárias ou inadequadas à satisfação 
do interesse público. A seleção deverá observar os critérios de notoriedade 
e especialização, sendo devidamente fundamentada no processo de 
contratação”. Caracterizada a singularidade do objeto e justificada a 
escolha do contratado, o Plenário do Tribunal, considerando a ausência de 
outras irregularidades na contratação, decidiu, entre outras medidas, 
considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o processo. 
Acórdão 2616/2015-Plenário, TC 017.110/2015-7, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 21.10.2015. 

As características próprias do conteúdo programático e dos objetivos do 
curso o tornam singular. O objeto das contratações, inegavelmente, também é 
singular na acepção adotada pelo Tribunal de Contas da União. 

Resta aferir se a empresa e os profissionais que atuarão na execução 
contratual são detentores de notória especialização. 

Da notória especialização da empresa NTC Treinamentos, Eventos e Serviços 
Ltda  

 Deve-se demonstrar que a empresa ofertante é dotada de notória 
especialização. Repita-se  que, notória especialização, nos termos do disposto no art. 
25, § 1º da Lei nº 8666/93 é 

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. 

  
 No entender de  Gustavo Justino Oliveira e Gustavo Henrique Carvalho 
Schiefler a notória especialização pressupõe 
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A capacitação do contratado decorre da reunião das aptidões e 
qualificações necessárias para o atendimento das peculiaridades do 
serviço, tanto aptidões subjetivas (de natureza pessoal, como o 
conhecimento, o estudo, a habilidade e a capacidade) quanto aptidões 
objetivas (como a organização, os instrumentos, o quadro de pessoal ou 
outros elementos que levem à viabilidade do atendimento e à consecução 
dos fins pretendidos.  8

 No que diz com a prova de notória especialização da empresa a ser 
contratada, foram juntados ao processo inúmeros documentos que revelam o 
conceito da empresa no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, a atender os requisitos de prova de aptidão subjetiva e de aptidão subjetiva – 
notória especialização. 
 Já foram clientes da empresa em cursos e treinamentos os seguintes 
órgãos e entidades: 

Tribunal de Justiça (MA, AL, GO, PI, TO, MS, MT)  
Tribunal Regional do Trabalho (AL, GO, MA, PI, MT)  
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Assembléias Legislativas (MA, TO, GO, PI, MS, MT)  
Auditoria Geral da União  
ANVISA  
INB – Indústrias Nucleares do Brasil  
CONAB – Companhia Nacional de Abastamento  
CORREIOS - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  
DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas  
ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil  
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
FUNAI - Fundação Nacional do Índio  
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde  
Governos Estaduais (MA, TO, GO, PI, CE, AL, MT, MS, AM, PB, outros  
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis  
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária  
Justiça Federal (TO, MA, PI, AL, GO, MS, MT)  
Ministérios da República  
Ministério Público Federal (TO, MA, PI, AL)  
Ministérios Públicos Estaduais (MA, PI, AL, CE, GO, TO)  
Polícia Federal(TO)  
Prefeituras Municipais (TO, GO, MA, PI, CE, AL, MT, MS, AM, PB, outros)  
Procuradoria da República  
Procuradoria do Trabalho  

 Ob. Cit. P. 103.8
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Receita Federal  
Polícia Rodoviária Federal  
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa  
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados  
TCEs - Tribunais de Contas dos Estados (MA, PI, CE, AM, GO, MT, MS)  

  
 Há no processo atestados de capacidade técnica que revelam a excelência 
na prestação de serviços de ministração de cursos e treinamentos de âmbito nacional. 

 Segundo informações coletadas, a NTC foi fundada no início de 2006, e é 
uma empresa especializada em capacitação e aperfeiçoamento, consultoria e 
prestação de serviços técnicos em diversas áreas, com a finalidade principal de 
oferecer em todo o país, com excelência e notoriedade, orientação técnico-jurídica e 
desenvolver eventos abertos e fechados voltados para a Administração Pública 
brasileira.  

Tem a empresa como objetivo institucional capacitar e preparar os agentes 
públicos para a tomada de decisões e para o exercício eficiente, eficaz e seguro das 
suas atribuições funcionais, há quase uma década a empesa atua em parceria com a 
Administração Pública, na organização, produção de informação jurídica e 
transferência de conhecimento, principalmente na área de contratação pública, dando 
suporte teórico e operacional a milhares de agentes públicos, tendo como parceiros 
renomados palestrantes, conferencistas e instrutores, selecionados dentre os melhores 
profissionais do mercado, renomados, com notório conhecimento e reconhecida 
capacidade técnica e pedagógica.  

 Assim, tem-se que os documentos juntados ao processo demonstram 
cumprimento do disposto na lei para caracterizar a notoriedade da especialização da 
empresa. 

 No que tange aos profissionais que atuarão na ministração do curso, não é 
diversa a situação, e provada a sua notória especialização:  

Celso Vasconcellos 
Doutor em Educação pela USP, Mestre em História e Filosofia da Educação pela 
PUC/SP, Pedagogo, Filósofo, pesquisador, escritor, conferencista, professor 
convidado de seminários de graduação e pós-graduação, consultor de secretarias de 
educação e responsável pelo Libertad - Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria 
Pedagógica.    celsovasconcellos@uol.com.br    www.celsovasconcellos.com.br 

Fabio Bioca 
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Publicitário e Administrador, atuou como diretor criativo, diretor de arte e gestor em 
agências de marketing e publicidade no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Fundou 
duas agências de publicidade e comunicação digital, a partir de 2005, em 
Florianópolis. Sua vivencia diária com a comunicação e o atendimento a inúmeros 
clientes que demandaram a necessidade da construção da sua imagem nos meios 
online e offline foram fundamentais para que esses profissionais desenvolvessem 
suas características pessoais aprimorando suas interrelações. 

Jane Haddad 
Mestre em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná (2010-2013). Docência do 
Ensino Superior pelo Centro Universitário Newton Paiva (2004), Teoria Psicanalítica 
pela UFMG (2001) e Psicopedagogia pelo Centro Universitário de Belo Horizonte 
(1999). Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (1998). 
Atuou por mais de 22 anos em escolas como professora, coordenadora pedagógica e 
diretora. É conferencista, tendo participado de inúmeros eventos educacionais 
(nacional e internacional). Autora de diversos artigos sobre educação em sua relação 
com a comunidade; indisciplina escolar; relação família e escola; transtornos 
educacionais dentre outros temas. Atualmente colabora com seus artigos na revista 
Direcional Educador e na Revista BIS  do Sindicato das Escolas Particulares de BH-
MG. Autora dos livros: “Educação e Psicanálise: Vazio existencial”, “O Que Quer a 
Escola: Novos Olhares resultam em Outras Práticas” e Cabeça nas Nuvens: 
orientando Pais e Educadores sobre o Transtorno do Déficit de Atenção, publicados 
pela editora WAK, do Rio de Janeiro. Coautora do livro Escola no Divã lançado em 
2018. 

Jeanine Rolim 
Psicóloga, pedagoga, escritora e palestrante. Pós graduada na Teoria da 
Modificabilidade Estrutural Cognitiva de Reuven Feuerstein e em Terapia Cognitivo 
Comportamental. Terapeuta do Esquema pelo Wainer / IPTC com certificação 
internacional junto à International Society of Schema Therapy - ISST/NEAPC. 
Professora convidada em seminários de especialização e extensão na PUC/PR, 
Instituto Paranaense de Terapias Cognitivas (IPTC) e Núcleo de Estudos em 
Psicologia (NEPSI) de Minas Gerais, entre outras instituições. 
Com grande experiência em gestão educacional, atuou por dois anos junto à 
população de risco numa ONG colombiana. Coautora dos livros Bullying sem Blá-
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blá-blá - versões teen e adulto (2013) e do capítulo Psicoeducação do Esquema 
Inicial Desadaptativo de Inibição Emocional (no prelo, Editora Synopsis). 

Julio Luchmann 
Formado em Filosofia e História, especialista em Psicopedagogia, Neurociência e 
Emoção, mestre em Educação e doutorando em Emoção e Cognição. O professor 
Julio atua como palestrante, coach, escritor e psicopedagogo especialista em 
educação e emoção. É diretor da Orez Educação pela qual oferece formação para 
professores, orienta pais no programa escola para pais, trabalha com 
desenvolvimento cognitivo e emocional de alunos e orienta empresas no que tange a 
questões emocionais, como é o caso do programa Ergonomia Emocional. 

Marcos Meier 
Psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação. Palestrante 
nacional e internacional a respeito de relacionamento interpessoal nas empresas, 
educação de filhos e formação de professores. Possui uma coluna semanal na RPC 
TV, afiliada da Rede Globo no Paraná, na qual discorre sobre educação e 
comportamento. Sobre estes temas, é também comentarista de rádio há mais de 15 
anos e autor de mais de dez livros. Po1` r sua contribuição à cidade, recebeu o 
título de cidadão honorário de Curitiba. Sua principal contribuição à Educação foi 
sua proposta à Teoria da Modificabilidade Estrutural Cognitiva do autor Reuven 
Feuerstein sugerindo a inclusão dos aspectos relativos ao vínculo professor-aluno 
como fator essencial na aprendizagem.  www.marcosmeier.com.br 

 A capacidade técnica e a notoriedade da especialização da professora está 
plenamente demonstrada pelos documentos juntados ao processo. Provada no 
processo, portanto, a notória especialização da empresa e dos professores que 
ministrarão o curso. 

7. Da justificativa do preço da contratação 

 A Lei nº 8666/93 determina no artigo 26, parágrafo único, que: 
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 

 Plenamente demonstradas acima, as razões de escolha da empresa 
executante. 

Resta tratar da justificativa do preço a ser pago pela prestação dos serviços. 
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Repita-se que os cursos serão ofertados na modalidade de abertos ao público 
em geral, cuja participação é condicionada ao pagamento do valor do preço da 
inscrição, que é determinado pela empresa ofertante dele. Não há possibilidade de 
ingerência administrativa na formação do preço. 

No que diz com a justificativa do preço no caso de contratações diretas, 
Marçal Justen Filho pondera que 

A razoabilidade do preço deverá ser verificada em função da atividade 
anterior e futura do próprio particular. O contrato com a Administração 
Pública deverá ser praticado em condições econômicas similares com as 
adotadas pelo particular para o restante de sua atividade profissional.  9

A referência para aferir se o preço da contratação está justo e adequado são 
os preços que o próprio contratado pratica no seu mercado próprio. As outras 
contratações realizadas pela empresa proponente são, pois, a referencia para aferição 
da razoabilidade do preço. 

Assim já determinou o Tribunal de Contas da União, que no caso da 
contratação direta por inexigibilidade, a justificativa do preço se dará pela 
comparação entre os preços propostos pela empresa que se pretende contratar, e os 
preços praticados por ela em face de outros órgãos e entidades públicos ou 
contratações particulares: 

A justificativa de preço em contratação decorrente de inexigibilidade de 
licitação (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993) pode 
ser feita mediante a comparação do valor ofertado com aqueles 
praticados pelo contratado junto a outros entes públicos ou privados, 
em avenças envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar. Acórdão 
2993/2018 Plenário, Denúncia, Relator Ministro Bruno Dantas. 

A justificativa do preço em contratações diretas (art. 26, parágrafo 
único, inciso III, da Lei 8.666/93) deve ser realizada, preferencialmente, 
mediante: (i) no caso de dispensa, apresentação de, no mínimo, três 
cotações válidas de empresas do ramo, ou justificativa circunstanciada 
se não for possível obter essa quantidade mínima; (ii) no caso de 
inexigibilidade, comparação com os preços praticados pelo fornecedor 
junto a outras instituições públicas ou privadas.  
Pedidos de Reexame interpostos por gestores do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) questionaram deliberação 
pela qual o TCU aplicara multas aos recorrentes em razão, dentre outras 

 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 9

Tribunais, 2014, p. 528.
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irregularidades, da “aquisição de equipamentos, por dispensa de licitação 
(art. 24, XXI, da Lei 8.666/93), por preços unitários superiores ao menor 
preço obtido na cotação/pesquisa de mercado, sem justificativa para a 
escolha do fornecedor e do preço praticado”. Ao analisar as razões 
recursais, o relator entendeu que a escolha dos fornecedores para as 
aquisições “foi tecnicamente motivada pela entidade”. Quanto ao preço, 
destacou que, “mesmo nos casos de contratações diretas, deve ser 
justificado, a teor do art. 26, III, da Lei 8.666/93”, ressaltando ainda que “o 
Tribunal tem entendido que a apresentação de cotações junto ao mercado é 
a forma preferencial de se justificar o preço em contratações sem licitação 
(dispensa de licitação), devendo ser cotadas, no mínimo, 3 propostas 
válidas de empresas do ramo; ou, caso não seja viável obter esse número de 
cotações, deve-se apresentar justificativa circunstanciada (...). E, nos casos 
de inviabilidade de licitação, este Plenário se manifestou, conforme ...o 
Acórdão 819/2005, no sentido de que, para atender o disposto no inciso III 
do art. 26 da Lei de Licitações, poder-se-ia fazer uma comparação entre os 
preços praticados pelo fornecedor exclusivo junto a outras instituições 
públicas ou privadas”. Nesse sentido, concluiu o relator que, no caso 
concreto, a prática adotada pelo Inmetro para os casos de dispensa de 
licitação estaria de acordo com o entendimento do TCU. Quanto aos casos 
de inviabilidade de licitação, observou que não fora comprovado “que a 
entidade tenha promovido alguma medida tendente a verificar outros preços 
praticados pelo fornecedor exclusivo do microscópio”. Ponderou, contudo, 
que “essa medida, ainda que desejável, é, ainda, uma orientação singular 
feita por esta Casa”. Considerando que a manutenção da multa aplicada aos 
gestores seria medida de extremo rigor, “especialmente frente à ausência de 
dano ao erário”, o Tribunal, pelos motivos expostos pelo relator, deu 
provimento aos pedidos de reexame, afastando a sanção imposta aos 
responsáveis. Acórdão 1565/2015-Plenário, TC 031.478/2011-5, relator 
Ministro Vital do Rêgo, 24.6.2015 

Neste sentido, tem-se que o preço proposto, de R$ xxxxxx por participante 
inscrito se justifica e é razoável, pois compatíveis com outras contratações que a 
empresa NTC celebrou com outros órgãos e entidades públicos. 

Conclui-se, assim, que a contratação no formato proposto, com inscrição de 
servidores em evento aberto ao público (i) tem previsão legal; (ii) atende à 
necessidade da Administração Pública. 

Assim, na ótica da Administração Municipal, no exercício de sua 
competência discricionária, pelas razões expostas, a contratação de inscrições para 
participação de curso aberto para a formação de profissionais da área de educação 
em ensino remoto atende o interesse público municipal. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

SOLICITANTES 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente termo de referência tem por objeto a “contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, de 325 inscrição de servidores públicos municipais no 
Seminário ‘BNCC E DCT NA PRÁTICA: FERRAMENTAS PARA O SUCESSO 
DO PROFESSOR EM SALA DE AULA’ promovido pela Empresa NTC 
Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.614.200/0001-98. 

O seminário será realizado no modo aberto ao público em geral, mediante pagamento 
de inscrição. 

O curso tem como objetivo “capacitação plena dos professores participantes para a 
aplicação em sala de aula, com eficiência, das competências gerais da educação 
básica e demais regras e orientações inovadoras previstas na BNCC e no DCT acerca 
do currículo da educação infantil e do ensino fundamental, do projeto político 
pedagógico, e da formação do professor”. O curso tem, também como público alvo 
“Professores, coordenadores e gestores de instituições e redes de ensino”. 

02. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A Secretaria Estadual de Educação, no cumprimento do disposto na Constituição 
Federal, que preceitua no art. 205 que a educação é um direito de todos e um dever 
do Estado, tem a missão institucional de “garantir o acesso, a permanência com 
sucesso na escola e o desenvolvimento da Educação Integral humanizada, por meio 
da gestão democrática e inovação educacional”.  

A realização desta missão somente é possível por intermédio de uma eficaz e 
eficiente capacitação dos profissionais da área de educação. Assim, para que os 
serviços de educação sejam prestados com eficácia, legitimidade e eficiência, é 
preciso investimento adequado na formação e atualização dos profissionais. 

O valor do capital humano é inestimável no plano de uma organização pública. 
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Com efeito, a efetivação do princípio da eficiência depende da atuação de servidores 
públicos plenamente capacitados em suas específicas áreas de atuação, para 
exercício, com excelência, das atribuições de seus cargos públicos. 

Portanto, para que os servidores públicos possam conferir efetividade ao princípio da 
eficiência em especial, e a todo o regime jurídico administrativo em geral, se faz 
necessária sua suficiente e permanente capacitação. 

Atente-se que a Constituição Federal atribui à capacitação permanente dos servidores 
públicos uma posição de destaque no plano constitucional, ao estabelecer no artigo 
41, § 1º, III, que uma das formas de perda do cargo público em caso de servidor 
estável é a insuficiência em avaliação periódica de desempenho. 

Ao instituir tal possibilidade de perda de cargo público por servidor estável o 
legislador constitucional determinou ao servidor o dever de se manter atualizado e 
capacitado em relação às atribuições de seu cargo, mas também determinou à 
Administração Pública o dever de proporcionar aos servidores as oportunidades de 
plena capacitação para o exercício de suas obrigações funcionais, com eficiência. 

Assim, parece inegável que, ao tempo em que compete à Administração Pública 
prestar serviços públicos com eficiência, tem-se por evidente que tais serviços aos 
públicos serão prestados pelos agentes públicos, que devem fazê-lo com excelência.  

Parte-se, portanto, da premissa de que ofertar possibilidade de capacitação plena aos 
servidores públicos é de interesse público e um objetivo a ser buscado e efetivado 
pelo administrador público. 

Dentre todos os misteres constitucionais postos a cargo do Estado, sem dúvida que a 
educação é um dos mais relevantes. 

A Constituição de 1988 determina que a educação é um dever do Estado, e que um 
dos princípios que a regem é o da valorização dos profissionais da educação escolar: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade.  
 VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 

Atente-se que a Carta Constitucional não faz alusão apenas aos professores como 
destinatários da valorização preconizada, mas a todos os profissionais da educação 
escolar. 

Compreensível tal determinação constitucional, uma vez que a educação se processa 
em sistema, envolvendo as entidades da federação, a sociedade, e obviamente, todos 
os servidores públicos que atuam na área, sejam professores ou não. 

A plena capacitação de profissionais da área de educação escolar é uma das formas 
de valorização profissional de que trata a Constituição. 

Ao instituir a valorização do profissional da educação escolar como um princípio, a 
Constituição Federal, por óbvio, determina ao Estado um dever poder, mais dever do 
que poder, de envidar todos os esforços administrativos para ofertar a esses 
profissionais a plenitude de capacitação, mediante participação em cursos e 
treinamentos especializados.  

Em suma, a plena capacitação – em todas as dimensões - dos servidores públicos da 
área de educação é instrumento eficaz para a efetivação do princípio da eficiência e 
para a efetivação do princípio da valorização dos profissionais da educação escolar, 
ambos de índole constitucional, bem como instrumento para que a Administração 
Pública possa ofertar com excelência os serviços de educação para a comunidade 
destinatária. 

O ensino, é preciso que se registre também, deve ser ministrado com base nos 
princípios previstos na Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que são Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à 
liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII - 
valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino 
público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de 
padrão de qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação 
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; XII - consideração com a 
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diversidade étnico-racial, e XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 
longo da vida. 

Além disso, para dizer o mínimo, há o dever jurídico de que os serviços de educação 
sejam prestados de acordo com a Base Nacional Curricular Comum – BNCC. 

A Lei nº 9394/96 estabelece que: 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. 

De outro turno, também estabelece referida Lei que: 

Art. 62 
§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a 
Base Nacional Comum Curricular.    

Perceba-se, então, que todo o processo de ensino e aprendizagem tem como um dos 
fundamentos a Base Nacional Comum Curricular. 

Daí a conclusão no sentido de que obter a excelência e qualidade do ensino depende 
diretamente da exata compreensão e aplicação das normas e valores contidos na Base 
Nacional Comum Curricular. Ou, sob outro aspecto, não conhecer, ou não aplicar 
corretamente as disposições da BNCC implicará em potencial defeitos na prestação 
dos serviços de educação por parte da Administração Pública. 

Fundamental, para tanto, é que os professores da rede municipal sejam plenamente 
capacitados em relação às normas estabelecidas na Base Nacional Curricular Comum 
– na medida em que, defeitos de capacitação podem gerar defeitos na prestação dos 
serviços de educação, com todas as consequências nefastas que podem produzir. 

Em igual medida, é indispensável a capacitação dos profissionais da educação em 
relação aos conteúdos e normas contidos no Documento Curricular Territorial. 

Justificada, então, a necessidade da contratação de inscrições no curso aberto 
ofertado. 

3 . CONTEÚDO DO CONTRATO, LOCAL DA EXECUÇÃO E 
QUANTITATIVO DA CONTRATAÇÃO 
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3.1 As atividades objeto da contratação consistem na ministração do conteúdo 
programático ofertado pela empresa NTC Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda; 
3.2 O curso será realizado nos dias xxxxxxxxxxxx de 2020, na modalidade “on-line”, 
por intermédio da ferramenta webinar-jam; 
3.3 Serão contratadas inscrições para 325 profissionais servidores públicos na área de 
educação; 
3.4 A empresa se compromete a ofertar 325 inscrições adicionais de servidores 
públicos para atenderem o curso, sem custo adicional.  

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 A execução do contrato se dará com a realização do curso aberto nos dias 
xxxxxxxxx de 2020; 

5. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

6. DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 DA CONTRATANTE 
São obrigações da contratante: 
a) Adotar todas as condutas administrativas necessárias para a formalização da 
contratação, com emissão da nota de empenho e demais documentos necessários para 
a celebração do contrato; 
b) Efetuar todos os pagamentos à contratada; 
c) Recusar qualquer serviço que esteja em desacordo com o exigido neste termo de 
referência; 
d) Fornecer todas as informações necessárias à execução contratual; 

6.2 DA CONTRATADA 
Na execução dos serviços, objeto do presente contrato obriga-se a CONTRATADA 
a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento 
dos serviços que lhe são confiados, obrigando-se ainda a: 
a) Apresentar todas as informações necessárias para o acesso às salas de aula virtuais, 
por intermédio da ferramenta webinar-jam; 
b) Ministrar todo o conteúdo programático do curso contratado; 
c) Ministrar o curso contratado por intermédio dos professores indicados na 
programação; 
d) Emitir os competentes certificados de conclusão de curso a todos os participantes; 

07. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

08. DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

09. DAS SANÇÕES POR INADIMPLENTO E MULTAS 
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9.1. Serão aplicadas as Sanções Administrativas previstas nos artigos 86 a 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, e as demais legislações sobre o tema, jurisprudência e princípios 
em caso de descumprimento das obrigações contratuais assumidas. 
9.2. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da Contratada assegurará a 
Contratante, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei n° 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, bem como nos casos citado no artigo 78 da 
mesma lei, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.  
9.3. A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e 
parágrafos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.  
9.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Contratante aplicará à 
Contratada, as seguintes sanções:  
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato na 
hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho 
e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 
c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato celebrado no caso de 
descumprimento de qualquer obrigação prevista neste TR ou no Termo Contratual. 
9.5. As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 
9.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante. 
9.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço 
advier de caso fortuito ou motivo de força maior. 
9.8. As sanções aplicadas à Contratada serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
10.1. Efetuada a prestação dos serviços, a Contratada protocolará a Nota Fiscal/
Fatura, perante a Contratante devidamente preenchida; 
10.2. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção; 
10.3. A Contratante terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e 
aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta 
corrente da Contratada; 
10.4. O prazo previsto para pagamento será de acordo com o Art. 40, inc. XIV alínea 
“A” da Lei de Licitações - Lei 8666/9, prazo este que será contado a partir da 
apresentação da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada; 
10.5. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua 
representação; 
10.6. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a 
garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho; 

11. DA GARANTIA 
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11.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, contudo a CONTRATANTE 
poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, 
indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 

12. DA FORMA DE COMUNICAÇÃO COM A CONTRADA 
12.1. Qualquer aviso, comunicação ou notificação de uma Parte à outra a respeito do 
objeto a ser contratado, incluindo qualquer fatura de pagamento ou notificações para 
reembolso de despesas deverá ser feita por escrito e poderá ser entregue 
pessoalmente ou enviada por correio, ou meio eletrônico, em qualquer caso como 
prova do seu recebimento. 
12.2. Se qualquer uma das Partes modificar seu endereço deverá comunicar 
imediatamente à outra, sob pena de a comunicação enviada na forma, número e no 
endereço, físico ou eletrônico, previsto nesta Cláusula ser tida e aceita como válida, 
inclusive para todos os fins de pagamento, citação inicial, notificação, intimação e/ou 
ciência originados de atos administrativos ou judiciais. 

13. DA DURAÇÃO DO CONTRATO, DO VALOR ESTIMADO, DO 
REAJUSTE DOS PREÇOS E DA GARANTIA CONTRATUAL 
13.1. O Contrato terá a duração máxima de até 60 dias, prazo em que se darão por 
cumpridas as obrigações recíprocas assumidas pelas partes; 
13.2. O valor estimado para contratação é de R$ xxxxxxxxxxxxx, equivalente à 
contratação de 325 inscrições no curso ofertado pela empresa contratada. 
13.3. Os preços são fixos e irreajustáveis; 
13.4. Não será exigida garantia contratual. 
13.5. A referência para aferir se o preço da contratação está justo e adequado são os 
preços que o próprio contratado pratica no seu mercado próprio. As outras 
contratações realizadas pela empresa proponente são, pois, a referencia para aferição 
da razoabilidade do preço. Assim já determinou o Tribunal de Contas da União, que 
no caso da contratação direta por inexigibilidade, a justificativa do preço se dará pela 
comparação entre os preços propostos pela empresa que se pretende contratar, e os 
preços praticados por ela em face de outros órgãos e entidades públicos ou 
contratações particulares: 

A justificativa do preço em contratações diretas (art. 26, parágrafo único, 
inciso III, da Lei 8.666/93) deve ser realizada, preferencialmente, mediante: 
(i) no caso de dispensa, apresentação de, no mínimo, três cotações válidas de 
empresas do ramo, ou justificativa circunstanciada se não for possível obter 
essa quantidade mínima; (ii) no caso de inexigibilidade, comparação com os 
preços praticados pelo fornecedor junto a outras instituições públicas ou 
privadas. Acórdão 1565/2015-Plenário, TC 031.478/2011-5, relator Ministro 
Vital do Rêgo, 24.6.2015 

O preço da inscrição é compatível, e mesmo inferior, ao preço praticado pela própria 
empresa em eventos anteriores de natureza similar. 
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Inobstante o preço de mercado, para a Administração Pública do Município foram 
concedidas 325 inscrições adicionais, sem qualquer custo, a título de cortesia. 

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
14.1. As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de 
acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo 
cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
14.2. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as 
disposições contidas nos art. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93. A Administração rejeitará, 
no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as condições 
estabelecidas neste Termo; 
14.3. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 
contratual e terá livre acesso aos postos de serviços a qualquer hora do dia ou da 
noite, em finais de semana e/ou feriado, sem a necessidade de qualquer autorização 
previa. 
14.5. Não será imputada responsabilidade à empresa contratada, no cumprimento do 
contrato, situações decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
14.6. Considerar-se-á caso fortuito ou de força maior, para os efeitos deste Termo de 
Referência, situações fora do controle da contratada, tais como: 
a) Ato de autoridade pública, ou ocorrendo guerras, revoluções, motins, greves ou 
eventos da mesma natureza; 
b) Furacões, inundações, chuvas fortes e prolongadas, tremores de terra e outras 
convulsões da natureza. 
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PARECER JURÍDICO  
PROCESSO Nº  
CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 
DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
I N S C R I Ç Ã O E M E V E N T O S A B E R T O S . 
CAPACITAÇÃO SOBRE BASE NACIONAL 
C U R R I C U L A R C O M U M E D O C U M E N T O 
CURRICULAR TERRITORIAL 

RELATÓRIO 

Trata-se de processo de contratação direta destinado contratação de 
inscrição de servidores públicos municipais no Seminário “BNCC E DCT NA 
PRÁTICA: FERRAMENTAS PARA O SUCESSO DO PROFESSOR EM SALA DE 
AULA” promovido pela Empresa NTC Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda. 

O seminário será realizado no modo aberto ao público em geral, mediante 
pagamento de inscrição. 

O curso tem como objetivo “capacitação plena dos professores participantes 
para a aplicação em sala de aula, com eficiência, das competências gerais da 
educação básica e demais regras e orientações inovadoras previstas na BNCC e no 
DCT acerca do currículo da educação infantil e do ensino fundamental, do projeto 
político pedagógico, e da formação do professor”. O curso tem, também como 
público alvo “Professores, coordenadores e gestores de instituições e redes de 
ensino”. 

O processo administrativo foi devidamente formalizado, e está instruído com 
os seguintes documentos: 

a) Solicitação de abertura do processo administrativo; 
b) Solicitação da Despesa, com a Manifestação Técnica, a Justificativa da 
necessidade da contratação, objetivos e distinção finalística/administrativa; 
c) Autorização da autoridade competente para a abertura do procedimento; 
d) Despacho, mencionando a existência de recursos orçamentários; 
e) Declaração de que o gasto decorrente da contratação pretendida é compatível com 
o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
f) Autuação do processo 
g) Justificativas legais exigidas;  
h) Termo de Contrato; 
i) Documentos do contratado, incluído a sua proposta de preço pelos serviços 
ofertados; 
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ANÁLISE JURÍDICA 

Da previsão legal de contratação direta  

A contratação direta em exame tem previsão legal no art. 25, II, da Lei nº 
8666/93. Dispõe a Lei nº 8666/93 que: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
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; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
§ 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. 
A Lei determina que nos casos em que a competição for inviável, a licitação 

será inexigível. 
Uma das hipóteses em que a licitação é inexigível, é o caso de contratação 

de serviços técnicos profissionais especializados, para realização de objeto com 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. 

Sobre singularidade do objeto, o curso ofertado pela empresa NTC 
caracteriza o objeto singular de que trata o artigo 25, II da Lei nº 8666/93.  
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A propósito de singularidade de bens e serviços, merece destaque o 
ensinamento clássico de Celso Antonio Bandeira de Mello, para quem: 

Os bens singulares não são licitáveis. Um bem qualifica-se desta maneira 
quando possui individualidade tal que o torna inassimilável a quaisquer 
outros. 
Esta individualidade pode provir de o bem ser singular (a) em sentido 
absoluto, (b) em razão de evento externo a ele ou (c) por força de sua 
natureza íntima.  
a) singular em sentido absoluto é o bem de que só existe uma unidade... 
b) singular em razão de evento externo é o bem a que se agrega 
significação particular excepcional... 
c) singular em razão da natureza íntima do objeto é o bem em que se 
substancia a realização artística, técnica ou científica caracterizada pelo 
estilo ou cunho pessoal de seu autor... 
Serviços singulares são os que se revestem de análogas características. De 
modo geral são singulares todas as produções intelectuais, realizadas 
isolada ou conjuntamente – por equipe -, sempre que o trabalho a ser 
produzido se defina pela marca pessoal, expressada em características 
científicas, técnicas ou artísticas importantes para o preenchimento da 
necessidade administrativa a ser suprida... 
Todos estes serviços que se singularizam por um estilo ou por uma 
orientação pessoal. Note-se que a singularidade mencionada não significa 
que outros não possam realizar o mesmo serviço. Isto é, são singulares, 
embora não sejam necessariamente únicos.  1

Singular, segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes  “é a característica do 2

objeto que o individualiza, distingue dos demais. É a presença de um atributo 
incomum na espécie, diferenciador.” O fator nuclear da singularidade é a 
possibilidade de identificar no bem analisado, traços e características que não estão 
presentes em outros bens de mesma natureza, o que torna a comparação impossível. 

O curso de capacitação que se pretende contratar apresenta traços 
específicos que o tornam inconfundível com outros serviços de igual natureza, pelo 
que, surge o que a lei denomina de situação de inviabilidade de competição.  

A inviabilidade de competição é, pois, situação de fato na qual a 
Administração Pública não dispõe de condições jurídicas de estabelecer critérios 
objetivos de julgamento de certame licitatório, exatamente pela impossibilidade 
material de comparação entre os serviços que se pretende contratar.  

A respeito do assunto MARÇAL JUSTEN FILHO demonstra, com 
propriedade, que a inviabilidade de competição decorre de um interesse público 
peculiar que somente pode ser atendido por um objeto singular: 

Deve destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em 
casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam 

 Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 553.1

Contratação Direta sem Licitação. 5ª ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 588.2
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aos padrões de normalidade. A disputa entre particulares por contratos 
administrativos retrata as peculiaridades do mercado, apto a atender 
satisfatoriamente as necessidades usuais, costumeiras, padronizadas. 
Assim, como regra, impensável inexigibilidade para aquisição de folhas de 
papel para fotocopiadora. Trata-se de produto disponível no mercado, que 
não possui maior especialidade. A questão muda de figura quando a 
Administração Pública necessitar prestações que escapam da normalidade. 
Nesses casos é que surgirá a inviabilidade de competição.  

Isso permite afirmar que a inviabilidade de competição é uma 
característica do universo extranormativo mas resultante da peculiaridade 
da necessidade a ser satisfeita pelo contrato administrativo. Essa 
circunstância permite compreender a expressão `objeto singular´, que 
consta do inc. II do art. 25. Embora conste apenas desse dispositivo, nada 
impede a generalização do conceito para todos os casos de inexigibilidade. 
Em todos os casos de inviabilidade de competição, há um objeto singular. 
A singularidade consiste na impossibilidade de encontrar o objeto que 
satisfaz o interesse público dentro de um gênero padronizado, com uma 
categoria homogênea. Objeto singular é aquele que poderia ser qualificado 
como infungível, para valer-se de categoria da Teoria Geral do Direito. São 
infungíveis os objetos que não podem ser substituídos por outros de mesma 
espécie, qualidade e quantidade. Um objeto singular se caracteriza quando 
é relevante para a Administração Pública a identidade específica do 
objeto, sendo impossível sua substituição por ‘equivalentes’.  

Ocorre que a singularidade do objeto nada mais reflete senão a 
singularidade do próprio interesse público a ser atendido. Ou seja, um 
certo objeto não pode ser substituído por outro, para fins de contratação 
administrativa, por ser ele o único adequado a atender o interesse público 
ou pela impossibilidade de atendimento ao interesse público, de modo 
equivalente, através de outro objeto.  3

Gustavo Justino Oliveira e Gustavo Henrique Carvalho Schiefler aduzem  
no caso da contratação direta por licitação inexigível 

De toda sorte, o tema abordado no presente estudo foi contemplado por uma 
das hipóteses elencadas nos incisos do art. 25 da Lei nº 8666/93. O inc. II 
indica a inexigibilidade de licitação pública para a contratação dos serviços 
técnicos profissionais especializados, enumerados no art. 13 da própria Lei 
nº 8666/93, desde que esses serviços sejam de natureza singular e que os 
profissionais ou empresas tenham notória especialização. 
Perceba-se que a inviabilidade de licitação não decorre da ausência de 
pluralidade de pessoas ou objetos para  a competição, como ocorre no inc. I 
do mesmo artigo, mas sim a ausência de critérios objetivos para a 
comparação entre os potenciais interessados. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª ed., Dialética, 2005, p.233.3
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A grande questão é que não há como realizar uma avaliação comparativa 
entre profissionais técnicos com notória especialização. Esses profissionais 
destacam-se dos demais justamente por terem experiência e conhecimentos 
peculiares, o que inviabiliza o estabelecimento de critérios objetivos para 
comparação. 
Assim, como não há possibilidade de fixação dos critérios de comparação 
entre os diferentes interessados, a competição torna-se inviável, o que 
fulmina a razão de ser do certame licitatório.  4

Consoante posicionamento unânime em doutrina, singular não significa 
único. De qualquer sorte, a singularidade neste caso decorre também do fato de que o 
curso no qual se pretende inscrever servidores é de fato único. Não está à disposição 
no mercado - na mesma época, com conteúdo similar e a ser  ministrado pelos 
mesmos professores notórios especialistas na área – outro curso que possa ser 
frequentado pelos profissionais de educação do Município. 

Ainda que não fosse o único curso disponível sobre a matéria, com as 
características técnicas que apresenta, há, ainda o fato de que é dotado de 
características técnico-científicas que o torna incomparável a outros cursos 
eventualmente existentes no mercado. 

À guisa de argumentação, Advocacia Geral da União já firmou 
entendimento pela Orientação Normativa nº 18, no sentido de que a inscrição em 
cursos abertos, desde que caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-
se de notório especialista caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação: 

 
Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inc. 
II, da Lei n. 8.666, de 1993, conferencistas para ministrar cursos para 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou inscrição em cursos abertos, 
desde que caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-se de 
notório especialista.  

O Tribunal de Contas da União já firmou entendimento no sentido da 
possibilidade de contratação de cursos e treinamentos com fundamento no artigo 25, 
II da Lei nº 8666/93: 

Contratação de empresas prestadoras de serviços de consultoria mediante 
inexigibilidade de licitatório. Demonstração da singularidade do objeto e 
da notória especialização. As contratações de professores, conferencistas 
ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de 
pessoal enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista 

 Contratação de Serviços Técnicos Especializados por Inexigibilidade de Licitação Pública. Curitiba: 4

Zenite, 2015, p. 87.
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no inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n. 
8.666/1993. Justificativas acatadas. 
[VOTO] 
21. Com relação ao contrato com o arquiteto [omissis], observo que o 
contratado atende aos requisitos mencionados no art. 25, § 1º, da Lei n. 
8.666/1993, de notória especialização, uma vez que é autor de diversos 
estudos e monografias de interesse do sistema Confea/Crea, destacando-se 
a autoria de livro que comenta o Código de Ética dos profissionais de 
engenharia, arquitetura e agronomia, conforme alegado pelos responsáveis 
e comprovável mediante pesquisa no sítio do Confea na internet (acesso 
efetivado em 05/03/2008,  
www.confea.org.br/revista/materias/edicao_19/materia_09/materia.asp). 
22. Essa circunstância, somada ao fato de que ele foi contratado para 
elaborar e executar seminários sobre ética profissional e para a publicação 
dos cadernos do Crea/PR [...], permite reconhecer presente também a 
singularidade do serviço, porquanto a situação em tela se amolda ao 
entendimento desta Corte no TC 000.830/1998-4 (Decisão n. 439/1998 - 
TCU - Plenário), no qual se decidiu 'considerar que as contratações de 
professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de 
treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição de 
servidores para participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se 
na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, 
combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n. 8.666/1993'. 
23. Podem ser acatadas, portanto, as justificativas dos responsáveis acerca 
desse ajuste em particular.  
AC-1247-25/08-P 

[[Relatório de Inspeção. Inexigibilidade de Licitação. Contratos de 
consultoria. Workshop sobre Plano de Ação para Compensação pelo 
Derramamento de Óleo. As contratações de professores, conferencistas ou 
instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de 
pessoal enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação. 
Acolhimento parcial das justificativas]] 
[ACÓRDÃO] 
9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos 
responsáveis; 
[VOTO] 
[...] 
Quanto ao contrato [...], cujo objeto era a prestação de serviços de 
docência para ministrar workshop sobre Plano de Ação para Compensação 
pelo Derramamento de Óleo, julgo poder dispensar qualquer referência ao 
argumento, aduzido pelo Ministério Público, de que na hipótese faltaria o 
pressuposto jurídico para a realização de um certame competitivo, à conta 
de um aspecto que se me afigura bastante: o Tribunal, em caso análogo, 
firmou o entendimento no sentido de que 'as contratações de professores, 
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conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou 
aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição de servidores para 
participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se na hipótese de 
inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, combinado com 
o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93' (Decisão nº 439/98 - Plenário - 
TCU).  
AC-1915-49/03-P   

[[Prestação de Contas. Contratação de professores. Pode ser objeto de 
inexigibilidade de licitação a contratação de instrutores para cursos de 
caráter eventual]] 
[VOTO] 
[...] 
10. No que se refere à contratação de professores horistas e outros técnicos 
sem a formalização de contratos (item 7.29 e 7.32 fls. 254/297), não 
obstante concordar com a Unidade Técnica que o planejamento a respeito 
da necessidade de contratação professores, de forma regular, deveria 
anteceder a abertura dos cursos à comunidade, não posso deixar de 
ressaltar as orientações superiores para que a escola aumentasse o número 
de cursos. Além disso, precisaria compreender melhor a natureza desses 
cursos, pois se forem de caráter eventual, é perfeitamente admissível a 
contratação utilizando-se da Lei nº 8.666/93. Aliás, registro que o 
entendimento do TCU, inclusive, é no sentido de que pode ser objeto de 
inexigibilidade de licitação a contratação de instrutores para esse tipo de 
curso (Decisão nº 439/1998-Plenário). 
11. Desse modo, a questão precisaria ser melhor esclarecida, de forma que 
nos permitisse emitir um julgamento melhor abalizado a respeito da suposta 
irregularidade cometida pelo Administrador. Nesse sentido, deixo de 
acolher, em parte, a proposta da Unidade Técnica para que não sejam 
acolhidas as justificativas apresentadas pelo Responsável.  
AC-0843-13/07-2 

A Corte de Contas exarou decisão substancialmente esclarecedora para 
determinar que singularidade não implica existência de apenas um prestador dos 
serviços pretendidos: 

 Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito de 
singularidade não pode ser confundido com a ideia de unicidade, 
exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato de o objeto poder ser 
executado por outros profissionais ou empresas não impede a 
contratação direta amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93. A 
inexigibilidade, amparada nesse dispositivo legal, decorre da 
impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento.  
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Fiscalização em processo de Solicitação do Congresso Nacional apurou 
possíveis irregularidades ocorridas no Ministério Público Federal (MPF), 
relacionadas à contratação direta de empresa, por inexigibilidade de 
licitação, para a “implantação de mecanismos de governança interna com o 
intuito de melhorar o diálogo entre o Gabinete do Procurador-Geral da 
República, a alta administração, os membros e servidores do Ministério 
Público Federal”. Entre os fatos que motivaram a requisição da 
fiscalização, destaca-se a contratação de empresa, por inexigibilidade de 
licitação, “com base no inciso II do artigo 25, combinado, com o inciso III 
do artigo 13, todos da Lei 8.666, de 1993”, sem o atendimento dos 
requisitos de "inviabilidade de competição", "natureza singular do serviço" 
e "notória especialização", uma vez que “a empresa contratada não seria a 
única capacitada a atender à demanda do MPF e essa necessidade de 
comunicação interna não seria tão fora do comum que exigisse um 
prestador de serviço com notória especialização técnica”. Em sua análise, a 
unidade técnica considerou que “o conceito de singularidade de que trata o 
art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993 não estaria vinculado à ideia de 
unicidade, mas de complexidade e especificidade. Dessa forma, a natureza 
singular não deveria ser compreendida como ausência de pluralidade de 
sujeitos em condições de executar o objeto, mas sim como uma situação 
diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e 
cuidado”. Nesse sentido, concluiu que a empresa contratada “possuiria a 
notória especialização, tanto pelo currículo dos profissionais que a 
compõem quanto pela experiência anterior em trabalhos realizados em 
outras entidades públicas e por ter realizado diagnóstico na área de 
comunicação do próprio MPF”. Contudo, ponderou que não restara 
caracterizada a singularidade do objeto “pois seria de se esperar que o 
relatório do diagnóstico realizado pudesse servir de base para o trabalho 
de qualquer outra empresa competente, que poderia simplesmente utilizá-
lo”, sendo possível a definição e o detalhamento dos produtos a serem 
contratados, “de modo a permitir a comparação objetiva entre propostas a 
serem submetidas em eventual certame licitatório”. Ao analisar o ponto, o 
relator anotou que “a contratação direta por inexigibilidade, com base no 
art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, exige simultaneamente a demonstração 
dos seguintes requisitos: que o objeto se inclua entre os serviços técnicos 
especializados do artigo 13 da Lei de Licitações; que tenha natureza 
singular e que o contratado detenha notória especialização”. Assim, em 
linha com a análise da unidade técnica, o relator considerou que o objeto da 
contratação teria “todas as características inerentes a uma contratação de 
consultoria, espécie enumerada no art. 13, inciso III, da Lei de Licitações e 
Contratos”, sendo possível “o enquadramento da contratação no inciso II 
do art. 25 da mesma Lei”, além de “estar bem caracterizada a notória 
especialização”. Contudo, divergiu pontualmente do exame realizado pela 
unidade instrutiva em relação à singularidade do objeto. Sobre o ponto, 
enfatizou que “tal conceito não pode ser confundido com unicidade, 
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exclusividade, ineditismo ou mesmo raridade. Se fosse único ou inédito, 
seria caso de inexigibilidade por inviabilidade de competição, fulcrada no 
caput do art. 25, e não pela natureza singular do serviço. O fato de o objeto 
poder ser executado por outros profissionais ou empresas não impede que 
exista a contratação amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993”. 
Divergiu ainda da correlação realizada pela unidade técnica “no sentido de 
que não existe singularidade do objeto quando é possível a especificação 
tanto de qualificação técnica da empresa a ser contratada quanto dos 
serviços e produtos a serem produzidos, detalhando a metodologia a ser 
utilizada e os conteúdos dos produtos a serem entregues. Isso porque em 
alguns tipos de contratação deve ser observada a relação que existe entre a 
singularidade do objeto e a notória especialização. Embora tal fato não 
possa ser tomado como uma regra geral, a singularidade do objeto muitas 
vezes decorre da própria notória especialização de seu executor”. Assim, 
para o relator, “nesse tipo de objeto 'consultoria ' a inexigibilidade de 
licitação é possível para contratação de objetos mais complexos, em 
particular quando a metodologia empregada e os produtos entregues são 
interdependentes da atuação do prestador de serviço, assim como de suas 
experiências pretéritas, publicações, equipe técnica, aparelhamento e 
atividades anteriormente desenvolvidas para o próprio órgão. A própria 
escolha do contratado acaba dependendo de uma análise subjetiva, e não 
poderia ser diferente, pois, se a escolha pudesse ser calcada em elementos 
objetivos, a licitação não seria inviável. Ela é impossível justamente porque 
há dificuldade de comparação objetiva entre as propostas, que estão 
atreladas aos profissionais que executarão os trabalhos. Portanto, nesse 
tipo de objeto, resta caracterizada a discricionariedade na escolha do 
contratado (...) Essa é a melhor interpretação da Súmula 264 do TCU, de 
que a contratação de serviços por 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 objetivos de qualificação inerentes ao processo de 
licitação”. Sobre o caso em exame, observou que a empresa contratada 
“prestou serviços de diagnóstico de governança da comunicação interna no 
âmbito do MPF, o que demonstra que possuía melhor conhecimento da 
estrutura interna do órgão, dos seus fluxos de trabalho, dos seus pontos 
positivos e dos problemas de comunicação interna. Embora isso não 
necessariamente torne a empresa fornecedora exclusiva, não se pode 
olvidar que justifique sua contratação, caso presentes os requisitos exigidos 
para o enquadramento da contratação no inciso II do art. 25 da Lei 
8.666/1993”. Salientou por fim o relator que “o fato da impossibilidade de 
se fixar critérios objetivos de julgamento, aliada à discricionariedade do 
gestor na escolha do profissional a ser contratado, não autoriza a 
Administração a efetuar escolhas arbitrárias ou inadequadas à satisfação 
do interesse público. A seleção deverá observar os critérios de notoriedade 
e especialização, sendo devidamente fundamentada no processo de 
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contratação”. Caracterizada a singularidade do objeto e justificada a 
escolha do contratado, o Plenário do Tribunal, considerando a ausência de 
outras irregularidades na contratação, decidiu, entre outras medidas, 
considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o processo. 
Acórdão 2616/2015-Plenário, TC 017.110/2015-7, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 21.10.2015. 

As características próprias do conteúdo programático e dos objetivos do 
curso o tornam singular. 

Atente-se para que a capacitação pretendida se reveste de complexidade e de 
especificidade.  

Não se trata de capacitação ordinária, rotineira ou destituída de 
complexidade.  Ao contrário, o  objeto da contratação, inegavelmente, é singular na 
acepção adotada pelo Tribunal de Contas da União. 

Das formalidades legais previstas no art. 26 da Lei nº 8666/93 

Foi devidamente instaurado o processo administrativo para a contratação 
direta em exame.  

A Lei nº 8666/93 exige, no art. 26, que a Administração Pública 
justifique o afastamento da licitação, a razão da escolha do prestador e apresente 
justificativa para o preço contratado. 

Há, no processo em exame, robusta justificativa para o afastamento da 
licitação. Como dito, se trata de contratação de inscrição de servidores em curso 
aberto ao público em geral. 

A autoridade competente, de modo substancial, demonstrou a 
necessidade de capacitar professores da rede pública de ensino em relação à Base 
Nacional Curricular Comum e Documento Curricular Territorial. 

As razões para a contratação também estão suficientemente expressadas 
na justificativa apresentada pela autoridade competente, à qual se remete. 

O preço a ser pago pelos serviços está também devidamente justificado. 
Não se trata de contratação de curso na modalidade fechada ou “in company”.  

O preço da inscrição para o curso, como divulgado, é de R$  
xxxxxxxxxxxxpor pessoa inscrita. Para cada inscrição realizada e paga, a empresa 
franqueará o acesso ao evento a mais um servidor (totalizando mais 325 inscrições) 
Este preço é compatível com o preço praticado pela empresa em outros eventos de 
porte similar. 

O preço a ser pago pelo serviço é aquele fixado pela empresa a ser 
contratada para qualquer interessado. Vale dizer: o preço da inscrição é fixado pela 
empresa e a participação se dará por qualquer interessado. 

As razões da escolha do prestador também foram devidamente 
justificadas. Há no processo comprovação da notória especialização da empresa 
NTC, mediante documentos acostados. 
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Por outro lado, como se trata de evento aberto ao público em geral o objeto 
da contratação, o fato de que a empresa oferece com exclusividade um curso que 
atende a necessidade administrativa também demonstra a efetiva justificativa para a 
escolha do prestador, o que parece evidente. 

Da conclusão 

 Tem-se, então que: 

1. Foi devidamente instaurado o processo administrativo para a contratação direta 
pretendida; 
2. Foram apresentadas as justificativas técnicas e demonstrada a necessidade de 
capacitação de servidores públicos da área de educação para o ensino remoto; 
3. A participação de servidores públicos no curso é de interesse público; 
4. Como se trata de contratação de inscrições em curso de natureza aberta ao público 
em geral, nos termos do já decidido pelo Tribunal de Contas da União, o caso é de 
contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, da 
Lei nº 8666/93; 
5. Foi justificada a escolha do prestador no processo, com prova da notória 
especialização; 
6. Há justificativa do preço a ser contratado e o objeto do contrato é singular; 
7. Foram indicados os recursos orçamentários para atender a despesa; 
8. Há termo de referência e minuta do contrato a ser celebrado; 
9. Todas as decisões estão motivadas; 

 Pelo exposto, somos de parecer favorável à contratação direta de 
inscrições no curso em exame, por inexigibilidade de licitação, da empresa NTC 
Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.614.200/0001-98. Referido curso se dará, como dito, na modalidade aberto ao 
público em geral mediante pagamento de inscrição, e totalmente “on line” nos dias 
xxxxxxxxxxxxxxxxde 2020. 

  É o parecer. 
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Exercício:06018568/0001-16 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
Rua José Cipriano, 36 - Centro

FICHA: 186 DATA: 22/03/2021 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: 

CREDOR..: NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: R 31 DE MARCO QD 13 LOTE 01 SALA A

CÓDIGO: 145810.614.200/0001-98

ALVORADA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR TOTAL...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CAPACITAÇÃO PLENA DOS PROFESSORES PARTICIPANTES PARA A
APLICAÇÃO EM SALA DE AULA, COM EFICIÊNCIA, DAS COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
DEMAIS REGRAS E ORIENTAÇÕES INOVADORAS PREVISTAS NA BNCC E NO DCT ACERCA DO CURRÍCULO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, E DA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR.

133.500,00OR - Ordinario

NOTA DE EMPENHO Nº 322007

CNPJ/CPF:

TOU.F..::CIDADE..:

TIPO DE EMPENHO:

CÓDIGO

02

08

3.3.90.39.99

12.361.0042.2026.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE MAMUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

CURSOS TREINAMENTOS DE PROFESSORES

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

164.125,85 0,00 133.500,00 30.625,85

00 FUNDO DE MAMUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

08

.

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas

as condições deste documento.

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

GEONE BATISTA DO CARMO

Secretário de Educação
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 10.614.200/0001-98
Certidão nº: 32743833/2020
Expedição: 14/12/2020, às 11:29:22
Validade: 11/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.614.200/0001-98, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
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13/04/2021 Confirmação de Autenticidade da Certidão

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1

Confirmação de Autenticidade das Certidões
  Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

 CNPJ  :  10.614.200/0001-98
 Data da Emissão  :  09/12/2020
 Hora da Emissão  :  10:24:43
 Código de Controle da Certidão  :  CA88.4920.38F0.D711
 Tipo da Certidão  :  Negativa

Certidão Negativa emitida em 09/12/2020, com validade até 07/06/2021.

Página Anterior

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

 
Inscrição: 10.614.200/0001-98 
Razão social: N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA 

 
Data de

Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

13/04/2021 13/04/2021 a 12/05/2021
 

2021041301581387377208
25/03/2021 25/03/2021 a 23/04/2021

 
2021032501402061149980

06/03/2021 06/03/2021 a 04/04/2021
 

2021030601325002206150
15/02/2021 15/02/2021 a 16/03/2021

 
2021021501423985312401

27/01/2021 27/01/2021 a 25/02/2021
 

2021012703384815554654
08/01/2021 08/01/2021 a 06/02/2021

 
2021010803502509583908

20/12/2020 20/12/2020 a 18/01/2021
 

2020122014483950018760
01/12/2020 01/12/2020 a 30/12/2020

 
2020120103264882680440

12/11/2020 12/11/2020 a 11/12/2020
 

2020111202452159378436
24/10/2020 24/10/2020 a 22/11/2020

 
2020102402450891394160

05/10/2020 05/10/2020 a 03/11/2020
 

2020100505055630901573
16/09/2020 16/09/2020 a 15/10/2020

 
2020091604004991036252

28/08/2020 28/08/2020 a 26/09/2020
 

2020082804355779621408
09/08/2020 09/08/2020 a 07/09/2020

 
2020080902221511006506

21/07/2020 21/07/2020 a 19/08/2020
 

2020072104215352785728
02/07/2020 02/07/2020 a 31/07/2020

 
2020070203421095452717

15/03/2020 15/03/2020 a 12/07/2020
 

2020031503292473614692
25/02/2020 25/02/2020 a 23/06/2020

 
2020022502565098134104

06/02/2020 06/02/2020 a 06/03/2020
 

2020020602375147010135
17/01/2020 17/01/2020 a 15/02/2020

 
2020011705235708873698

27/12/2019 27/12/2019 a 25/01/2020
 

2019122705324487575811
08/12/2019 08/12/2019 a 06/01/2020

 
2019120802395545578203

19/11/2019 19/11/2019 a 18/12/2019
 

2019111905115699607521
31/10/2019 31/10/2019 a 29/11/2019

 
2019103103014183880983

12/10/2019 12/10/2019 a 10/11/2019
 

2019101203540972537011
23/09/2019 23/09/2019 a 22/10/2019

 
2019092302234251519394

03/09/2019 03/09/2019 a 02/10/2019
 

2019090303431377709719
03/09/2019 03/09/2019 a 02/10/2019

 
2019090301540705610742

15/08/2019 15/08/2019 a 13/09/2019
 

2019081501465400091340
27/07/2019 27/07/2019 a 25/08/2019

 
2019072701231947897600

08/07/2019 08/07/2019 a 06/08/2019
 

2019070800594760165656
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Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

19/06/2019 19/06/2019 a 18/07/2019
 

2019061901445986872120
31/05/2019 31/05/2019 a 29/06/2019

 
2019053101404998834691

12/05/2019 12/05/2019 a 10/06/2019
 

2019051200441641354056
22/04/2019 22/04/2019 a 21/05/2019

 
2019042202560794138435

 

Resultado da consulta em 13/04/2021 11:53:36
 

Voltar
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