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À 

Associação Pela Saúde Emocional de Crianças – ASEC 

Por e-mail  

 

 

Prezados Senhores, 

 

1) Da Consulta 

 

Consultam-nos V. Sas. a respeito da contratação e 

relacionamento da ASEC com a Administração Públ ica da União, dos 

Estados e/ou dos Municípios, para a implantação, em escolas públ icas, 

do programa educacional “Amigos do Zippy”, notadamente sobre a 

possibi l idade de contratação direta com dispensa ou inexigibi l idade 

de l icitação.  

 

 Informam-nos V. Sas.:  

 

(i ) que a ASEC é uma associação sem fins lucrativos, 

de caráter educacional, assistencial e de saúde, que 

tem por objetivo promover ações educacionais para 

o desenvolvimento de habi l idades emocionais e 

sociais em crianças, adolescentes e adultos em 

geral, podendo, para tanto, exemplif icativamente1:  

a) Capacitar educadores em Educação Emocional 

para que desenvolvam suas próprias habi l idades 

emocionais e sociais e as de seus alunos; 

b) Implementar programas de assistência 

educacional e de saúde mental de acordo com a 

                                            

1 Ar t .  3°  do Es ta tu to Soci al  da Associ ação.  
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legis lação educacional, assistencial e de saúde 

vigente; 

c) Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos 

humanos, a democracia e outros valores universais, 

pr incipalmente através de ações educacionais para 

promoção de saúde mental por meio de programas 

como o “Amigos do Zippy” e seus subprodutos, em 

instituições de ensino públ ico, privado, entidades 

beneficentes e/ou centros de assistência social e de 

saúde; 

d) Apoiar, organizar, promover e/ou ministrar cursos, 

palestras, workshops e eventos congêneres, 

al inhados com a f i losofia dos programas e 

ferramentas desenvolvidas pela entidade; 

e) Promover pesquisa, desenvolvimento e 

implantação de programas de saúde mental 

destinados a crianças, adolescentes e adultos. 

 

(i i ) que a ASEC tem a exclusividade, no Brasi l , na 

implementação do programa educacional “Amigos 

do Zippy”2;  

 

(i i i ) que o “Amigos do Zippy” é um programa de 

educação emocional que ensina crianças pequenas 

a l idar com as dif iculdades do dia a dia, 

estimulando-as a identif icar e a falar sobre seus 

sentimentos, a construir  estratégias para resolver 

problemas e a fazer escolhas que melhorem sua 

qual idade de vida, levando em conta os sentimentos 

das outras pessoas; 

 

(iv) que o “Amigos do Zippy” tem sua eficácia 

comprovada internacionalmente na área de 

                                            

2 Vide  o  Ates tado fo rnecido pel a  ent i dade “Partnersh i p  for  Chi l d ren” em favor  da ASEC.    



Advogados Assoc iados

S KL
 

 

3  

promoção de saúde mental pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e sua metodologia de 

aprendizagem está em total consonância com os 

Parâmetros Curr iculares Nacionais (PCN) e com o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC); 

 

(v) que a metodologia da ASEC de capacitação de 

educadores em Educação Emocional foi 

reconhecida pelo MEC, em 2013, como Tecnologia 

Educacional promotora da Educação Integral e 

Integrada, na perspectiva de ampliação da jornada 

escolar no país e da articulação da escola com seu 

terr i tór io. 

 

 A seguir, passamos a responder à consulta formulada por V. Sas.,  

div idindo a resposta em dois tópicos. O primeiro versa sobre a 

possibi l idade de contratação direta da ASEC por inexigibi l idade e/ou 

dispensa de l icitação; o segundo trata das novas formas disponíveis 

para o relacionamento da ASEC com o Poder Públ ico para a 

implantação do programa “Amigos do Zippy” em razão da edição da 

Lei n° 13.019/2014 – Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civi l . 

 

2) Contrato de Prestação de Serviços 

 

 É cediço, na sistemática constitucional em vigor (art. 37, XXI , da 

CF/88), que os contratos administrativos, em regra, devem ser 

precedidos de l icitação, assegurando-se a todos os eventuais 

interessados igualdade de oportunidades na contratação com o Poder 

Públ ico. 

 

 Por isso mesmo, eventual exceção a essa regra deve estar 

prevista, textualmente, na lei .  
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 Ao dispor sobre l icitações e contratos administrativos, a Lei nº 

8.666/93 regulamenta duas exceções a essa regra: as hipóteses de 

inexigibi l idade e as hipóteses de dispensa de l icitação. Em l inhas 

gerais, é inexigível a l icitação quando houver inviabi l idade de 

competição; exist indo viabi l idade de competição, é obrigatória a 

l icitação, com exceção dos casos de dispensa de l icitação, os quais 

são previstos expressamente na lei .  

 

A seguir , al inharemos as considerações jur ídicas que reputamos 

relevantes acerca das duas modalidades excepcionais de contratação 

direta, levando em conta a natureza da atividade desenvolvida pela 

ASEC. 

 

2.1) Contratação Direta – Da inexigibi l idade de licitação 

 

 Inexigível é a l icitação em que não há concorrência; não há 

competição possível. É o que consta do art. 25 da Lei de Licitações: 

    

Art. 25. É inexigível a l icitação quando houver 

inviabi l idade de competição, em especial: 

 

I  – para aquis ição 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 exclusiv idade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do 

comércio do local em que se realizaria a l icitação ou 

a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

 

I I  – para a contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profiss ionais ou empresas de notória 
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especialização, vedada a inexigibi l idade para 

serviços de publ icidade e divulgação; 

 

I I I  – para contratação de profiss ional de qualquer 

setor artíst ico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crít ica 

especializada ou pela opinião públ ica. 

 

 É de lembrar, por relevante, que as hipóteses de inexigibi l idade 

de l icitação, previstas no art. 25 da Lei n° 8.666/93, não são exaustivas, 

mas meramente exemplif icativas. É inexigível a l icitação – repita-se – 

sempre que não for v iável a competição.  

 

No nosso entendimento, eventual apl icação da inexigibi l idade 

de l icitação para a implantação do programa “Amigos do Zippy” seria 

fundamentada no caput  do referido artigo. Não seria viável a 

apl icação do inciso I I  do art. 25, pois, considerando as informações 

fornecidas por V.Sas., a implantação do referido programa não se 

configuraria como um serviço técnico especial izado e também não 

poderia ser enquadrado como uma das hipóteses previstas no art. 13 

da lei .  

 

Segundo a l ição do professor Marçal Justen Fi lho3, as causas da 

inviabi l idade de competição podem ser classif icadas em quatro 

hipóteses: a) ausência de plural idade de alternativas para a 

contratação; b) ausência de mercado concorrencial; c) ausência de 

objetiv idade na seleção do objeto; e d) ausência de definição 

objetiva da prestação a ser executada.  

 

Ao que nos parece, e considerando as informações fornecidas 

por V.Sas., as hipóteses “a” e “d” podem ser sumariamente 

descartadas primeiro, porque existem alternativas semelhantes no 

                                            

3 Jus ten F i l ho,  M arçal .  Comentár i os  à  Le i  de L i ci tações  e  Contratos  Admi ni s t ra t i vos .  15ª  
edi ção.  2012 .  p .  406 -408.  
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mercado e, segundo, porque existe uma definição prévia das 

prestações exatas e precisas a serem executadas para a implantação 

do programa “Amigos do Zippy” e para a implantação de programas 

semelhantes. 

 

A “ausência de mercado concorrencial”, para o referido 

doutr inador4, caracteriza-se quando não existe um mercado na 

acepção de conjunto de fornecedores em disputa permanente pela 

contratação – ou seja, trata-se de um mercado peculiar onde não 

existe a dimensão concorrencial encontrada no âmbito de compras, 

obras e outros serviços.  

 

Até bem recentemente, inexist ia esta dimensão concorrencial. O 

programa “Amigos do Zippy” era único e s ingular, sem semelhante no 

mercado.  

 

Não é mais assim, no entanto. Muito ao contrário, segundo 

informações prestadas por V. Sas., existem programas e projetos com 

objetivos assemelhados, não havendo mais que se falar em “ausência 

de mercado”. 

 

Não obstante, ainda assim, é virtualmente impossível comparar a 

eficácia dos programas e projetos existentes no mercado ou 

estabelecer cr itérios objetivos para avaliar qual ser ia o melhor entre 

eles.  

 

Mais do que isso, segundo esclarecimentos prestados por V. Sas.,  

não foi desenvolvido, até o momento, qualquer estudo comparativo ou 

avaliação sobre qual das alternativas disponíveis é mais efetiva no 

desenvolvimento das habi l idades sociais e emocionais das crianças.  

 

Cada programa ou projeto, conforme relatado por V. Sas., adota 

uma metodologia diferente, de forma que a aval iação sobre o melhor 

                                            

4 Jus ten F i l ho,  M arçal .  Op.  Ci t .  p .  407.  
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ou mais adequado programa é absolutamente subjetiva, 

principalmente porque “a natureza da prestação envolve fatores 

intelectuais, art íst icos, cr iativos e assim por diante”5.  

 

Praticamente todas as entidades promotoras de programas e 

projetos semelhantes apresentam estudos, pesquisas e certi f icados que 

demonstram a eficácia e/ou o reconhecimento de seu programa ou 

projeto, mas eles não são comparados (ou comparáveis) entre s i , o 

que pode ser expl icado em razão da natureza subjetiva de eventual 

comparação e considerando que os benefícios de tais programas e 

projetos são intangíveis. 

 

Por isso mesmo, em que pese a existência e o desenvolvimento 

de um mercado no setor, entendemos que o caso em apreço se 

enquadra, excepcionalmente, na categoria de “ausência de 

objetiv idade na seleção do objeto”. Quer dizer: é inviável a 

competição por inexist i rem critér ios objetivos que permitam medir a 

competit iv idade das propostas, no cenário de uma eventual l icitação.  

 

Nesta hipótese, segundo Marçal Justen Fi lho6, a natureza 

personal íss ima da atuação do particular impede julgamento objetivo – 

é impossível definir com precisão uma relação custo-benefício. Ainda 

que seja possível determinar o custo (f inanceiro) das diferentes 

alternativas, os benefícios que serão usufruídos pela Administração são 

relativamente imponderáveis – não há critér io objetivo de julgamento 

para escolher o melhor.  

 

No mesmo sentido, é o entendimento de Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira7, para quem a inviabi l idade de competição pode 

decorrer da impossibi l idade jur ídica de competição em razão da 

ausência de critér ios objetivos para definir  a melhor proposta, de 

                                            

5 Jus ten F i l ho,  M arçal .  Op.  c i t .  p .  407 .  
6 Jus ten F i l ho,  M arçal .  Op.  c i t .  p .  407 .  
7 O l i ve i ra ,  Rafael  Carva l ho Rezende.  Curso de Di re i to  Admi ni s t rat i vo.  3ª  ed i ção.  São Paul o : 
Método:  2016 .  p .  396-397 .  
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modo que a l icitação não teria o condão de estabelecer julgamento 

objetivo. 

 

Ou seja, partindo das premissas fáticas fornecidas por V. Sas.,  

temos a opinião de que a contratação direta do programa “Amigos do 

Zippy” pela Administração Públ ica pode ser feita por inexigibi l idade de 

l icitação enquanto inexist i rem critér ios objetivos que permitam 

comparar os programas ou projetos disponíveis no mercado. 

 

2.2) Contratação Direta – Da dispensa de licitação 

 

Não fosse só isso, é perfeitamente possível, ainda, a contratação 

direta da ASEC, por dispensa de l icitação – uma vez atendidos os 

requis itos legais e jur isprudenciais apl icáveis. 

 

 Como sabido, as hipóteses de dispensa de l icitação, por 

representarem exceção à regra geral, devem ser interpretadas 

restr i t ivamente, só sendo possível a contratação direta em havendo 

expressa previsão legal. Segundo a l ição de José dos Santos Carvalho 

Fi lho8, 

 

A dispensa de l icitação caracteriza-se pela 

circunstância de que, em tese, poderia o 

procedimento ser real izado, mas que, pela 

particularidade do caso, decidiu o legis lador não 

torná-lo obrigatório.  

 

 Ou seja, o “legis lador autoriza o administrador a dispensar, por 

razões de conveniência e oportunidade, a l icitação e proceder à 

contratação direta”9.  

 

Ora, preconiza o art.  24 da Lei de Licitações: 

                                            

8 M anual  de Di re i to  Admin i s t rat i vo.  25ª  ed i ção.  São Paul o :  At l as ,  2012.  p .  248.  
9 O l i ve i ra ,  Rafael  Carva l ho Rezende.  Op.  Ci t .  p .  378.  
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Art. 24. É dispensável a l icitação: 

(. . .) 

XI I I  -  na contratação de instituição brasi leira 

incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à 

recuperação social do preso, desde que a 

contratada detenha inquestionável reputação ético-

profiss ional e não tenha f ins lucrativos; (. . .) 

 

 Ou seja: admite a lei  a dispensa do procedimento l icitatório para 

a contratação direta de instituições sem fins lucrativos, desde que se 

trate de instituição: 

 

(i ) brasi leira; 

 

(i i ) incumbida, regimental ou estatutariamente, da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à 

recuperação social do preso; e 

 

(i i i )  que detenha inquestionável reputação ético-

profiss ional. 

 

Adicionalmente, conforme orientação consol idada no âmbito do 

Tr ibunal de Contas da União, faz-se necessário que (i ) a contratação 

direta com dispensa de l icitação tenha por objeto, efetivamente, o 

ensino ou a pesquisa, guardando pertinência com o objeto social da 

entidade, (i i )  que os preços praticados observem os parâmetros de 

mercado e (i i i ) que a entidade execute o contrato pessoalmente, com 

estrutura própria, in verbis : 

 

A jur isprudência deste Tr ibunal é f irme no sentido de 

que a contratação de instituição sem fins lucrativos, 

com dispensa de l icitação, com fulcro no art. 24, 
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inciso XI I I ,  da Lei n.º 8.666/93, somente é admitida 

nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o 

disposit ivo, a natureza da instituição e o objeto 

contratado, além de comprovada a compatibi l idade 

com os preços de mercado (Súmula nº 250). É 

pacíf ico também o entendimento de que, quando 

da contratação direta prevista no referido 

disposit ivo, deve restar comprovada a capacidade 

de execução do objeto contratual com estrutura 

própria e de acordo com as competências da 

contratada, sendo inadmissível, nesses casos, a 

subcontratação, ainda que parcial, dos serviços 

contratados (Decisões nos 881/1997, 138/1998, 

516/2000, 540/2000 e Acórdãos nos 19/2002 e 

994/2006, todos do Plenário). (Acórdão: 950/2010 ‐  

Plenário Data da Sessão: 05/05/2010 – gri fo nosso)10 

 

A jur isprudência dos Tr ibunais de Contas dos Estados, para citar o 

exemplo do Prejulgado 1950 do Tr ibunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina11 e do Tr ibunal de Contas do Estado de São Paulo12, além de 

confirmar a orientação do TCU, menciona ainda alguns requis itos 

adicionais: 

 

Sobre a contratação por dispensa de l icitação, com 

fundamento nesse disposit ivo legal, [. . .]a val idade da 

contratação direta pressupõe a presença de diversos 

requis itos, que devem ser observados 

cumulativamente:  

a) o objeto societário da instituição, sempre pessoa 

jur ídica, brasi leira e sem fins lucrativos, deverá ser 
                                            

10 No mesmo sent i do:  Acórdão:  179/2011 do P l enár i o  do T r i bunal  de Contas  da Uni ão (Data 
da Sessão:  02/02/2011).  
11 “ A contra tação d i re ta de i ns t i tu i ção sem f i ns  lucra t i vos ,  medi ante  di spensa de l i c i tação 
sus ten tada no ar t .  24 ,  i nc i so  XI I I ,  da Lei  Federal  nº  8 .666 ,  de 1993 ,  é  v i ável ,  desde que o ato 
se ja  devi damente fundamentado e  demonstrado o atendi mento dos  requi s i tos  l egai s ,  e  a 
cor re l ação entre  o  d i spos i t i vo  legal  ( i nci so  XI I I  do ar t .  24 ) ,  a  nature za da i ns t i tu i ção e  o 
ob jeto cont ra tado,  bem como a jus t i f i cat i va do preço [ . . . ] . ”  
12 T r ibunal  P l eno.  Sessão:  14/8/2013 .  TC-001773/002/12 -  RECURSO ORDI NÁRI O.  
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preciso quanto à sua f inal idade, abrangendo 

ativ idades dedicadas à pesquisa, ao ensino, ao 

desenvolvimento institucional ou à recuperação de 

presos;  

b) o objeto do contrato deverá corresponder a uma 

dessas especial idades e não se referi r  a serviços 

corr iqueiramente encontrados no mercado;  

c) o contrato deverá ter caráter intui tu personae , 

vedadas, em princípio, a subcontratação e a 

terceir ização, ou seja, a avença meramente 

instrumental ou de intermediação;  

d) ser inquestionável a capacitação da contratada 

para o desempenho da ativ idade objetivada;  

e) a reputação ético-profiss ional da instituição deve 

referi r-se ao objeto pactuado e ser aferida no 

universo de outras entidades da mesma natureza e 

f ins, no momento da contratação;  

f) ser comprovada a razoabil idade do preço cotado 

e;  

g) se houver mais de uma instituição com semelhante 

ou igual capacitação e reputação, há que se 

proceder à l icitação, caso não seja possível justi f icar 

adequadamente o motivo da preferência por uma 

delas. 

 

 Desde que preenchidos tais requis itos, nada impede a 

contratação direta da ASEC, pelo Poder Públ ico, para a implantação 

do programa “Amigos do Zippy”. 

 

 No particular, a ASEC é uma entidade brasi leira, sem fins 

lucrativos, incumbida estatutariamente13:  

 

                                            

13 V i de ar t .  3º  do Es ta tuto da ASEC.  
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(i ) de promover ações educacionais para o 

desenvolvimento de habi l idades emocionais e sociais 

em crianças, adolescentes e adultos em geral,  

podendo; 

 

(i i ) capacitar educadores em Educação Emocional  

para que desenvolvam suas próprias habi l idades 

emocionais e sociais e as de seus alunos; 

 

(i i i )  implementar programas de assistência 

educacional  e de saúde mental de acordo com a 

legis lação educacional, assistencial e de saúde 

vigente; 

 

(iv) promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos 

humanos, a democracia e outros valores universais, 

pr incipalmente através de ações educacionais para 

promoção de saúde mental por meio de programas 

como o “Amigos do Zippy”  e seus subprodutos, em 

instituições de ensino público, privado,  entidades 

beneficentes e/ou centros de assistência social e de 

saúde; 

 

(v) promover pesquisa, desenvolvimento e 

implantação de programas de saúde mental 

destinados a crianças, adolescentes e adultos .  

 

 É inquestionável, ademais, a sua reputação ético-profiss ional.  

  

O programa “Amigos do Zippy”, por sua vez, guarda pertinência 

com o objeto social da entidade, sendo de natureza nit idamente 

educacional e de eficácia reconhecida pela OMS. É, ainda, 
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implementado nas escolas públicas pela ASEC, entidade dotada de 

inquestionável capacitação para tal f im14.  

 

Consequentemente, mesmo que fosse exigível a l icitação, 

parece perfeitamente possível que haja a dispensa do procedimento 

l icitatório, com base no art. 24, XI I I , da Lei n° 8.666/93, desde que 

atendidos os requis itos referidos acima.  

 

3) Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil  

 

 Como sabido, a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 (alterada 

pela Lei n° 13.204/2015), ocupou-se de regular o regime jur ídico das 

parcerias entre a Administração Públ ica e as Organizações da 

Sociedade Civi l , em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de f inal idades de interesse públ ico e recíproco. 

 

 Tal regramento foi introduzido no ordenamento jur ídico brasi leiro 

com o nít ido objetivo de regulamentar o relacionamento das 

Organizações da Sociedade Civi l  com o Poder Públ ico, o que vinha 

ocorrendo em grande parte por meio da formalização de convênios. A 

nova lei  busca trazer maior segurança jur ídica e maior transparência 

na relação destas Organizações com a Administração Públ ica. 

 

 A referida Lei discipl ina a possibi l idade de formalização de duas 

categorias de parcerias: os Termos de Colaboração e os Termos de 

Fomento. Há nela a previsão, ainda, de celebração de Acordo de 

Cooperação (que não envolve a transferência de recursos 

f inanceiros).  

 

A regra geral é que a celebração de tais Termos seja precedida 

de chamamento públ ico, de sorte que a escolha da Organização da 

Sociedade Civi l  seja feita por meio de processo seletivo impessoal, 

                                            

14 Demonstrada pe l o  atestado de excl us i v i dade e  cer t i f i cações  mencionadas no I tem 1 
aci ma.  
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observados os princípios da isonomia, da legal idade, da moral idade, 

da igualdade, da publ icidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos. 

 

O Termo de Colaboração é o instrumento por meio do qual são 

formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Públ ica 

com Organizações da Sociedade Civi l  para a consecução de 

f inal idades de interesse públ ico e recíproco propostas pela 

Administração Públ ica que envolvam a transferência de recursos 

f inanceiros (art. 2º,  VI I , da Lei). O Termo de Fomento, por sua vez, é o 

instrumento adequado para a celebração de parcerias propostas 

pelas Organizações da Sociedade Civi l , sempre que envolvam a 

transferência de recursos f inanceiros (art.  2º, VI I I ,  da Lei).  

 

É importante referi r , neste sentido, que a Lei n° 13.019 traz 

diversos requis itos e procedimentos que devem ser atendidos tanto 

para a efetiva celebração do Termo com a Administração Públ ica, 

como para a execução e f iscal ização destes instrumentos. 

 

A Lei dispõe que, para a celebração das parcerias, as 

Organizações da Sociedade Civi l  deverão ser regidas por normas de 

organização interna que prevejam, expressamente (Art.  33): 

 

a) objetivos voltados à promoção de atividades e 

f inal idades de relevância públ ica e social; 

 

b) que, em caso de dissolução da entidade, o 

respectivo patr imônio l íquido seja transferido a outra 

pessoa jur ídica de igual natureza que preencha os 

requis itos desta Lei e cujo objeto social seja, 

preferencialmente, o mesmo da entidade 

extinta;          
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c) escrituração de acordo com os princípios 

fundamentais de contabi l idade e com as Normas 

Brasi leiras de Contabi l idade; 

 

d) deverão possuir :            

i ) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, 

com cadastro ativo, comprovados por meio de 

documentação emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasi l , com base no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, 

a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, 

do Distr i to Federal ou dos Estados e da União, 

admitida a redução desses prazos por ato específ ico 

de cada ente na hipótese de nenhuma organização 

atingi- los; 

i i ) experiência prévia na real ização, com 

efetiv idade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante; 

i i i ) instalações, condições materiais e capacidade 

técnica e operacional para o desenvolvimento das 

ativ idades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Para tanto, as Organizações da Sociedade Civi l  deverão 

apresentar (Art.  34): 

 

a) certidões de regularidade f iscal, previdenciária, 

tr ibutária, de contr ibuições e de dívida ativa, de 

acordo com a legis lação apl icável de cada ente 

federado; 

 

b) certidão de existência jur ídica expedida pelo 

cartório de registro civi l  ou cópia do estatuto 

registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se 
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de sociedade cooperativa, certidão simplif icada 

emitida por junta comercial; 

 

c) cópia da ata de eleição do quadro dir igente 

atual;  

 

d) relação nominal atual izada dos dir igentes da 

entidade, com endereço, número e órgão expedidor 

da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Fís icas - CPF da Secretaria da 

Receita Federal do Brasi l  -  RFB de cada um deles; 

 

e) comprovação de que a organização da 

sociedade civi l  funciona no endereço por ela 

declarado. 

 

Seja como for, a regra geral é que a celebração de Termo de 

Colaboração ou de Fomento seja precedida de chamamento públ ico, 

voltado a selecionar Organizações da Sociedade Civi l  que tornem mais 

eficaz a execução do objeto (Art.  24). 

 

Não obstante, em seu artigo 31, a Lei prevê a inexigibil idade do 

chamamento públ ico na hipótese de inviabi l idade de competição 

entre as Organizações da Sociedade Civi l , em razão da natureza 

singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser 

atingidas por uma entidade específ ica. 

 

Parece-nos que, mutatis mutandis , apl icam-se aqui todas as 

considerações feitas no item 2.1 sobre a inexigibi l idade de l icitação. 

 

Muito embora o art.  31 da Lei n° 13.019/2014 não seja 

suficientemente claro, as hipóteses nele referidas não são exaustivas, 

mas meramente exemplif icativas. A inexigibi l idade – lembre-se – é um 

fato. Ou há ou não há concorrência possível. E a concorrência pode 

ser inviável por diversas razões, dentre as quais por inexist i rem critér ios 
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objetivos que permitam promover qualquer t ipo de concorrência. 

Subsume-se a hipótese àqui lo que Marçal Justen Fi lho classif ica como 

“ausência de objet iv idade na seleção do objeto”15.  

 

Além de discipl inar a inexigibi l idade do chamamento públ ico no 

artigo 31, a referida Lei prevê, ainda, a possibi l idade de a 

Administração Públ ica dispensar a real ização do chamamento públ ico 

nos seguintes casos (Art.  30): 

 

I  -  no caso de urgência decorrente de paral isação 

ou iminência de paral isação de atividades de 

relevante interesse públ ico, pelo prazo de até cento 

e oitenta dias; 

    

I I  -  nos casos de guerra, calamidade públ ica, grave 

perturbação da ordem públ ica ou ameaça à paz 

social; 

 

I I I  -  quando se tratar da real ização de programa de 

proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que 

possa comprometer a sua segurança; 

 

IV e V -  (vetados); 

 

VI  -  no caso de ativ idades voltadas ou vinculadas a 

serviços de educação, saúde e assistência social, 

desde que executadas por organizações da 

sociedade civi l  previamente credenciadas pelo 

órgão gestor da respectiva pol ít ica.   

 

                                            

15 Jus ten F i l ho,  M arçal .  Op.  c i t .  p .  407 .  
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As hipóteses de dispensa, diferentemente das s ituações que 

autorizam o reconhecimento da inexigibi l idade, são taxativas e 

exaustivas. 

 

In casu , conforme esclarecimentos prestados por V. Sas., o 

programa “Amigos do Zippy” tem vinculação com os serviços de 

educação, a autor izar, em princípio, a contratação por dispensa com 

base no artigo 30, VI , da Lei 13.019/2014. 

 

Haverá a necessidade, contudo, de prévio credenciamento da 

ASEC pelo órgão gestor da área de educação, normalmente a 

Secretaria de Educação (ou órgão equivalente).  

 

Não se pode ignorar, por f im, que “a dispensa e a inexigibi l idade 

de chamamento público, bem como o disposto no art.  29, não afastam 

a aplicação dos demais disposi tivos desta Lei” (art. 32, § 4º, da Lei nº 

13.019/2014). Disso resulta sempre que, ainda que caracterizadas as 

hipóteses de inexigibi l idade ou de dispensa de chamamento públ ico, 

deverá a ASEC preencher a todos os demais requis itos legais para 

f i rmar qualquer parceria com a Administração Públ ica.  

 

Em conclusão, sendo a ASEC considerada uma Organização da 

Sociedade Civi l  e uma vez atendidos os demais requis itos previstos na 

lei , entendemos perfeitamente possível a implementação do “Amigos 

do Zippy”, por qualquer das vias previstas na Lei n° 13.019/2014, em 

havendo o interesse públ ico na sua implementação.  

 

4) Conclusão 

 

 Parece-nos, em síntese, que a ASEC, na implantação do 

programa “Amigos do Zippy”, em escolas públ icas, não está sujeita ao 

regime l icitatório, por duas razões: 

 

(i ) a uma porque é inexigível a l icitação já que 

inviável a competição por impossibi l idade de 
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seleção segundo critér ios objetivos, na forma do 

exposto no item 2.1 deste parecer; 

 

(i i ) a duas porque, mesmo que fosse exigível a 

l icitação (o que não o é, tendo em vista os motivos 

acima referidos), pode ser dispensável o 

procedimento l icitatório, nos termos e l imites 

referidos no item 2.2 deste parecer. 

 

Temos, ainda, que a ASEC pode f i rmar parcerias com a 

Administração Públ ica, na forma da Lei nº 13.019/2014, tanto por 

inexigibi l idade de chamamento públ ico, como por dispensa, desde 

que atendidos a todos os demais requis itos previstos na referida Lei, 

observado o exposto no item 3 deste parecer.  

  

* * * 

 

 Sem mais pelo momento, f icamos à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

 

Gustavo da Rocha Schmidt 

 

 

 
Bruna Coradini N. Adam 


