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DESPACHO 
 

 
Analisando o Estatuto da FUNDESE constatamos em seu art. 

2º que a Entidade foi constituída com a finalidade de promover o desenvolvimento 
sustentável, a preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico, artístico e cul-
tural do País.  Art. 3º - Para a consecução de sues objetivos a FUNDESE promoverá: 
estudos e pesquisas para o desenvolvimento de      tecnologias alternativas e recicla-
gem de produtos; ...; prestação de serviços técnicos. No Parágrafo Primeiro do art. 3º, 
está consignado que a Entidade Fundacional em questão poderá firmar convênios ou 
contratos e articular-se pela forma conveniente com órgãos ou entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais. 

 
Dessa forma, a Fundação para o Desenvolvimento Susten-

tável - FUNDESE  pode, participar de licitações e firmar contratos ou convênios de 
prestações de serviços como o que foi firmado com a Prefeitura Municipal de Ca-
maçari, sem que com isto viole qualquer das cláusulas do seu estatuto. 

 
Ademais a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamen-

ta o Art. 37 da Constituição Federal, reforça a nossa afirmativa conforme disposto a 
seguir: 

 
SEÇÃO IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais Especiali-

zados. 
 
Art. 13. Para fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
 
I – estudos...................................................... 
II –pareceres,.................................................. 
III – assessoria................................................  
IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços. 
 
Art. 14. É dispensável a licitação: 
 
..................................................................... 



 
XIII – na contratação de instituição nacional sem fins lucrati-

vos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino, ou do desen-
volvimento institucional, cientifica ou tecnológico, desde que pretensa contratada 
detenha inquestionável reputação ético-profissional; 

 
Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 
 
....................................................................... 
 
II – para contratação de serviços técnicos enumerados no Art. 

13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especia-
lização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 
...................................................................... 
 
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe téc-
nica, 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. 

 
Diante do exposto, entendemos válido e regular o contrato 

firmado entre a  Fundação para o Desenvolvimento Sustentável - FUNDESE e a 
Prefeitura Municipal de Camaçari, inclusive no que diz respeito à inexigilibidade 
da licitação, conforme fundamentos acima expostos. 

 
Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. 
 
Salvador, 29 de março de 2006. 
 
 
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA FILHO 
   Promotor de Justiça de Fundações 


	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES 
	Av. Joana Angélica, 1.312, sala 402/411 - Nazaré 
	Referência: Proc. Administrativo nº  003/2006 ( Nº do SIMP 003.1.27845/2006) 
	DESPACHO 




