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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N. ___________________ 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO 1/2 – Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de cursos 
de atualização, capacitação e/ou desenvolvimento (ou aperfeiçoamento) 
 

Item 
Questionário de Caracterização da Demanda  

(a ser respondido pelo autor do pedido de contratação direta) 

Sim 
Não 
N/A 

Folha 

1 
É possível afirmar que é singular a necessidade pública que demanda 
a contratação do curso?  

  

2 
O conteúdo do curso cuja contratação é pretendida, atende 
adequadamente à necessidade publica identificada pelo demandante 
da contratação e/ou pelo destinatário dos conhecimentos? 

  

3 
O conteúdo do curso cuja contratação foi requerida é, de alguma 
forma, singular, especial e/ou diferenciado? Por quê? 

  

4 

É inovador o método utilizado para transmissão de conhecimentos no 
curso cuja contratação é pretendida? Que elementos, objetivos e/ou 
subjetivos, estão sendo usados, pelo fornecedor selecionado e/ou 
pelo demandante da contratação e/ou pelo destinatário dos 
conhecimentos, para classificar  o método de transmissão de 
conhecimentos como inovador? 

  

5 

O método inovador eventualmente utilizado no curso cuja contratação 
é pretendida somente pode ser utilizado pelo fornecedor do curso 
selecionado ou pode ser livremente utilizado e/ou é utilizado por outros 
fornecedores de cursos? 

  

6 
O sucesso estimado como resultado da transmissão, ao destinatário 
do conteúdo do curso a ser contratado, depende da atuação do 
fornecedor/instrutor referido na programação do curso selecionado? 

  

7 

O sucesso previsto como resultado da transmissão, ao destinatário, 
do conteúdo do curso selecionado, pode ser alcançado mediante 
atuação de qualquer outro fornecedor/Instrutor devidamente 
qualificado? 

  

8 
É possível afirmar que o curso selecionado é o único capaz de 
transmitir os conhecimentos que irão satisfazer à necessidade pública 
previamente identificada e mensurada? 

  

9 

É possível afirmar que é notoriamente reconhecido no mercado,  o 
fornecedor do curso selecionado? Que elementos, objetivos e/ou 
subjetivos, fundamentam o reconhecimento, pelo demandante da 
contratação e/ou pelo destinatário dos conhecimentos, da alegada 
notoriedade? 

  

10 

Neste órgão, as contratações precedidas de licitação demandam 
quantidade “X” de tempo (em dias), apurada entre os atos de abertura 
dos estudos preliminares e os atos de assinatura dos contratos. Existe 
o risco de prejuízos aos resultados esperados, pelo demandante da 
contratação e/ou pelo destinatário dos conhecimentos, associado à 
hipótese de não aquisição do conteúdo do curso selecionado dentro 
da quantidade “X” de tempo (em dias) referida supra? 

  

11 
Existe na localidade sede do órgão, algum outro fornecedor do 
conteúdo do curso selecionado, e que tenha previsão de realizar curso 

  



LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratações diretas de cursos de atualização, capacitação e aperfeiçoamento 

 

idêntico ou similar àquele cuja contratação foi requerida, dentro da 
quantidade “X” de tempo (em dias), identificada no quesito de número 
10? 

12 

O destinatário dos conhecimentos a serem obtidos com a contratação 
do curso selecionado possui alguma necessidade especial (de 
aprendizagem, dentre outras) que somente possa ser suprida pela 
atuação de um específico fornecer/Instrutor? 

  

13 

O demandante da contratação e/ou o destinatário dos conhecimentos 
tem (têm) ciência de que: a) as contratações procedidas de licitação 
são regra; e  b) as contratações diretas (não precedidas de licitação) 
são exceções à regra que somente podem ocorrer, sob as penas da 
lei, quando estiver provada a inviabilidade de instauração de 
competição entre potenciais fornecedores? 

  

 
Glossário:  
I - Conteúdo comum é aquele trivial, corriqueiro, “batido”, ordinário em uma determinada área de 
conhecimento e, também por isso, disponibilizado ao mercado por número considerável de 
fornecedores/instrutores; e  
II - Conteúdo especial é aquele diferente, anormal, excepcional, disponibilizado ao mercado por 
um número restrito de fornecedores/instrutores e/ou por apenas um fornecedor/instrutor; 
III - A singularidade concerne à invulgaridade do objeto, à especialidade, à especificidade do 
objeto. Necessidade singular pode  ser identificada em situações anômalas, incomuns, que não 
possam ser adequadamente solucionadas por quaisquer profissionais. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N. ___________________ 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO 2/2 – Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de cursos 
de atualização, capacitação e aperfeiçoamento. 
 

Item 
Questionário  

(A ser respondido pela unidade de atuação instrutora) 

Sim 
Não 
N/A 

Folha 

1 
O demandante da contratação e/ou o destinatário dos conhecimentos 
preencheu respondeu (responderam) ao Requerimento de participação 
em Evento Externo/Interno? 

  

2 

O demandante da contratação e/ou o destinatário dos conhecimentos 
a serem adquiridos respondeu (responderam) ao Questionário de 
Caracterização da Demanda, apresentaram justificativas, assinaram e 
dataram o documento no qual foram prestadas as respostas e 
justificativas? 

  

3 
Os autos estão instruídos com documentos indicativos do conteúdo do 
curso requerido? 

  

4 
Os autos estão instruídos com currículo detalhado do (s) instrutor (es) 
do curso cuja contratação foi requerida? 

  

5 
Os autos estão instruídos com documento, produzido pela unidade de 
atuação instrutora, indicativo da natureza do conteúdo do curso 
requerido (o conteúdo do curso é comum ou especial?) 

  

6 

Os autos estão instruídos com documento, produzido pela unidade de 
atuação instrutora, com recomendação fundamentada para que o 
conteúdo do curso seja transmitido ao destinatário por um instrutor 
específico? 

  

7 

Caso o demandante da contratação e/ou o destinatário dos 
conhecimentos tenha(m) elencado os elementos que caracterizam 
como singular a necessidade pública (que demanda a contratação) 
e/ou a solução a ser contratada, os autos estão instruídos com 
documento (produzido pela unidade de atuação instrutora da 
contratação) indicativo de que referidos elementos (singularidade da 
necessidade pública e/ou singularidade da solução destinada ao 
atendimento daquela necessidade pública) foram examinados 
(conforme critérios da unidade de atuação instrutora) e julgados válidos 
para os fins a que se destinam? 

  

8 
Os autos estão instruídos com justificativa produzida pela unidade de 
atuação instrutora, indicativa da existência de contexto no qual a 
competição entre potenciais fornecedores é inviável? 

  

9 

Os autos estão instruídos com documentos suficientes à comprovação 
de contexto no qual a instauração de competição entre potenciais 
fornecedores é inviável?  
a) atestados, certidões e/ou declarações, em havendo pretensão 
de enquadramento da futura contratação direta com base no caput do 
artigo 25, da Lei 8.666/1993; e/ou 
b) declaração/atestado de exclusividade, fornecido pelo 
órgão/entidade competente, em havendo pretensão de enquadramento 
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da futura contratação direta com base no inciso I, do artigo 25, da Lei 
8.666/1993; e/ou 
c) documentos que caracterizem a notória especialização do 
fornecedor e/ou do instrutor (atestados, publicações, curriculum, etc.), 
em havendo pretensão de contratação direta com base no inciso II do 
artigo 25 c/c artigo 13 da Lei 8.666/1993. 

10 

Os autos estão instruídos com documentos hábeis à demonstração de 
que foi realizada cuidadosa pesquisa de preços e que o preço a ser 
pago pelo Órgão é compatível com aquele usualmente praticado no 
mercado?  

  

11 
Caso o preço a ser pago pelo Órgão eventualmente seja superior ao 
praticado no mercado, os autos foram instruídos com justificativa 
fundamentada da opção? 

  

12 
A instrução do feito observou as orientações contidas nas diversas 
normas internas ao Órgão? 

  

13 

Os autos contêm documento hábil à demonstração de que a unidade 
de atuação instrutora avaliou, sob critérios objetivos, a relação de 
compatibilidade entre o objeto da futura contratação e as atribuições do 
destinatário dos conhecimentos que poderão ser adquridos? 

  

14 

Os autos estão instruídos com documentos suficientes à prova de 
regularidade do possível futuro fornecedor a ser contratado junto à 
Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital), INSS, FGTS e à Justiça 
do Trabalho? 

  

15 
Os autos estão instruídos com cópia do ato constitutivo do possível 
futuro fornecedor? 

  

16 
Na hipótese de celebração de contrato, os autos estão instruídos com 
documento que prove os poderes do representante do possível futuro 
fornecedor? 

  

17 
Os autos estão instruídos com informação acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária? 

  

 


