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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Dever de licitar, princípios e normas aplicáveis, impedimentos e
nepotismo



Art. 37 da CF/88: Ressalvados oscasos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública...

Não licita

Art. 17 Dispensada

Art. 24 Dispensável

Art. 25 Inexigível



Lei 8.666, Seção III - Dos crimes e das penas
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei,

ou deixar de observar as formalidades pertinentes
inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

à dispensa ou à

beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato
com o Poder Público.
Art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92: “ frustara licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente”

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade,



• Art. 37, caput da CF/88

• Art. 3º da Lei nº 8.666/93

• Isonomia

• Proposta mais vantajosa

• Desenvolvimento nacional sustentável

• Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório.  

• Vedações do §1º: estabelecer condições relativas a circunstâncias
impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato



Direcionamento ilícito nas contratações
diretas

Nas contratações diretas não há que se falar em direcionamento ilícito,
pois a escolha do contratado é opção discricionária do gestor, desde que
satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei 8.666/1993:
justificativa do preço, razão da escolha do contratado e, se for o caso,
caracterização da situação emergencial (Acórdão nº 1.157/2013 – TCU -
Plenário, Min. Benjamin Zymler)



O caso concreto: investigação em obras de recuperação e reconstrução de
rodovias, obras de arte, escolas e postos de saúde em 48 municípios
piauienses, realizadas com recursos federais em razão de situação de
emergência ocasionada por fortes chuvas.

Para a unidade técnica, teria havido fraudes, vez que a definição das
empresas contratadas teria ocorrido antes da apresentação das respectivas
propostas e das de outras empresas, caracterizando direcionamento das
contratações e violação do princípio da isonomia.

Ao discordar dessa posição, o relator ponderou que a essência do instituto da
contratação direta é justamente a escolha do futuro contratado pela
Administração.



“Trata-se de opção do legislador, com expresso amparo no art. 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, em que se entende que o interesse público

será melhor atendido caso a administração efetue contratações sem a

realização de prévia licitação.”

Esclareceu ainda: Nessas situações, o princípio da isonomia tem a sua
aplicação pontualmente afastada em prol de outros interesses públicos.
No caso concreto, de acordo com o disposto no art. 24, inciso IV, da Lei
8.666/1993, a urgência em atendimento de situações de calamidade
pública provocou a necessidade de realização de contratações por dispensa
de licitação. Em sendo assim, não vislumbro sentido em se falar em
direcionamento ilícito para a realização de contratações diretas.



O relator destacou também, ao analisar o caso concreto, que ͞a existência
de outras propostas de preços, além daquela contratada, possui por
objetivo justificar o preço a ser contratado. Não há que falar, como
aponta a unidade técnica, na realização de um procedimento de disputa
para se averiguar a proposta mais vantajosa. Caso assim fosse, não se
estaria falando de dispensa de licitação, mas de licitação propriamente
dita.

Concluiu o ponto afirmando não estar a irregularidade em tela
caracterizada, pois os requisitos de que trata o art. 26 da Lei 8.666/1993
foram atendidos: justificativa do preço, razão da escolha do contratado e
caracterização da situação emergencial.



Art. 9º da Lei 8.666

Autor do PB ou PEx PF ou PJ

PJ responsável pelo PB
ou PEx

Na qual o responsável pela
elaboração seja sócio

votante, diretor, gerente,
responsável técnico ou

subcontratado

Servidor ou dirigente
Vinculado ao órgão ou
entidade responsável

pela licitação



§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste
artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
serviços a estes necessários.

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da
comissão de licitação.



Decisão nº 603/1997 – TCU/Plenário

Não cabe a ampliação do rol de pessoas impedidas de participar da
licitação, sob pena de infringir o art. 9º da Lei nº 8.666/93

Situações não previstas expressamente: impossibilidade de presumir a
afronta aos princípios – observar a caracterização concreta de fraude,
infração ao princípio da moralidade administrativa e má-fé



STJ - AgRg nº 597.529/PR - 2ª T, DJ 21 set. 2006

“Merece subsistir o entendimento da Corte de origem, no sentido de que
o contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa da qual o prefeito
é sócio, está eivado de ilegalidade... em decorrência da inequívoca
afronta aos princípios administrativos que sempre devem nortear o
administrador público, notadamente a moralidade e a impessoalidade
administrativa“.



Vínculo de parentesco

• Abstenha-se de celebrar ou renovar contratos de locação de imóveis
cujos locadores possuam vínculo de parentesco com conselheiro ou
dirigente da Entidade (Acórdão 1785/2003- TCU/Segunda Câmara)

• A participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor da entidade licitante afronta, por interpretação analógica, o
disposto no art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993. A alteração do contrato
social no curso do certame não descaracteriza a irregularidade e
constitui indício de simulação e fraude à licitação (Acórdão 1019/2013-
TCU/Plenário)



“A contratação para fornecimento de bens ou serviços com empresas
cujos sócios ou proprietários detenham relação de parentesco com
dirigentes da entidade ou outro funcionário capaz de interferir no
resultado do processo, seja mediante regular processo licitatório ou
dispensa/inexigibilidade deste, constitui grave desrespeito aos princípios
da moralidade e impessoalidade, devendo os mesmos serem observados
quando da realização desses procedimentos” (Acórdão 1253/16 – TCU/
1ª Câmara)



Parentesco é a relação que une duas ou mais pessoas por vínculos de sangue
(descendência/ascendência
afinidade)

Por consanguinidade

- consanguinidade) ou sociais (casamento -

• Pai, filho e mãe (em primeiro
grau)

• Irmãos
grau)

e avós (em segundo

• Tios, sobrinhos e bisavós (em
terceiro grau)

• Primos
grau)

e trisavós (em quarto

Por afinidade

• Sogra e sogro (1o grau)

• Genro e nora (1o grau)

• Cunhado e cunhada (2o grau)

• Concunhado e concunhada (não
existe juridicamente)

• Padrasto e madrasta (1o grau)

• Enteado e enteada (1o grau)



Práticas de nepotismo

Decreto nº 7.203/2010 (APF direta
e indireta do Poder Executivo)

Art. 3º, § 3º: a contratação direta
de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder
de direção, familiar de detentor
de cargo em comissão ou função
de confiança que atue na área

ouresponsável pela demanda
contratação ou de autoridade a
ele hierarquicamente superior no
âmbito de cada órgão e de cada
entidade

Resolução n° 07/05 do CNJ

Art. 2°, V: a contratação por dispensa ou
inexigibilidade de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge,
linha reta

companheiro ou parente em
ou colateral até o terceiro grau,

juízesinclusive, dos respectivos membros ou
vinculados, ou servidor investido em cargo de
direção e de assessoramento

Art. 3º: a manutenção, aditamento ou
prorrogação de contrato de prestação de serviços
com empresa que venha a contratar empregados
que sejam cônjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao respectivo Tribunal

constarcontratante, devendo tal condição
expressamente dos editais de licitação



Pode haver exceções?

TCE/MG - Aquisição de combustível do único posto do município, de
propriedade do prefeito (Consulta nº 767.269, de 29/04/2009)

• “Se no decorrer da execução do contrato for credenciado outro
fornecedor de combustível no município, a Prefeitura deverá instaurar
imediatamente procedimento licitatório”



Princípio da Moralidade Administrativa

“... enquanto a moral comum é orientada por uma distinção puramente
ética, entre o bem e o mal, distintamente a moral administrativa é
orientada por uma diferença prática entre a boa e má administração.
Para que o administrador pratique uma imoralidade administrativa, basta
que empregue seus poderes funcionais com vistas a resultados
divorciados do específico interesse público a que deveria atender. Por
isso, além da hipótese de desvio de finalidade, poderá ocorrer imoralidade
administrativa nas hipóteses de ausência de finalidade e de ineficiência
grosseira do administrador público, em referência à finalidade que se
propunha atender.

(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 15ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 105-106)



Interpretação dos dispositivos legais que
tratam de contratação direta

• Interpretação restritiva

• Duplo enquadramento: adoção do fundamento legal que implicar menor
custo (Acórdão nº 1.336/06 – TCU/Plenário)

• O risco de fracionamento de despesa



ASPECTOS MATERIAIS DAS HIPÓTESES
DE DE DISPENSADA E DISPENSAVEL 



ASPECTOS MATERIAIS DAS HIPÓTESES  DE DISPENSADA E DISPENSAVEL 

� Enquadramento legal
� Dispensa por emergência ou calamidade pública
� Licitação deserta
� Compra ou locação de imóvel
� Remanescente de obra, serviço ou fornecimento
� Dispensa por valor
� Fracionamento
� Parcelamento
� Cotação eletrônica



A despeito de a licitação representar a regra, é recomendável que a
Administração, antes de decidir pela realização do certame, percorra o caminho
abaixo esquema abaixo a fim de verificar se a necessidade pública se enquadra
nas hipóteses de contratação direta:



Interessa a este momento assentar que licitação dispensável representa
expressão que abarca as hipóteses em que se configura a viabilidade de
competição (e de licitação, por consequência), no entanto, por expressa
vontade legal, o procedimento licitatório estaria dispensado.

Assim, percebe-se que a presunção constitucional de que prévia licitação
produz melhores contratações não é absoluta, visto que seu próprio texto
aponta que a legislação se encarregará de especificar os casos em que se
permite a contratação direta.



Ao distribuir a competência legislativa, a Constituição de República indicou, em
seu art. 22, ser da União a tarefa de legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação para todos os entes federativos.

Apesar de existir relativa imprecisão por parte da doutrina e da jurisprudência
quanto à definição do que seriam “normas gerais”, é firme o entendimento de
que a competência para relativizar o dever de licitar encontra-se nos braços da
União.

Segundo o TCU, as hipóteses de dispensa de licitação, previstas art. 24 da Lei nº
8.666/93, são taxativas de forma que somente é permiti do ao gestor contratar
diretamente dentro dos parâmetros e requisitos definidos em lei:



De qualquer modo, deve-se registrar a possibilidade de os estados, o
Distrito Federal e os municípios de legislar sobre a matéria licitatória e
contratual, tendo suas próprias leis locais, desde que essas respeitem
as normas gerais fixadas pela União.

É preciso notar que, apesar de teoricamente viável, a dispensa de
licitação decorre do reconhecimento legal de que a disputa ordinária
poderia trazer mais custos (econômicos, humanos, temporais) que
benefícios.



Por essa razão, o Manual interno de compras diretas do TCU[5] chega
a indicar que, configurada a permissão legislativa de se contratar
diretamente, não caberia ao gestor a livre escolha de se realizar ou
não o certame licitatório.

Desse modo, diante de situação em que há dúvida quanto à
conveniência de dispensar o certame, é recomendável que a
Administração apresente suas legítimas razões para licitar ou utilizar,
quando cabível, outras formas capazes de resguardar a isonomia e a
impessoalidade da contratação, como a cotação eletrônica ou o
chamamento público.



DISPENSA POR EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA





A dispensa de licitação decorrente de situação de emergência ou calamidade
pública possui fundamento na impossibilidade fática de o interesse público ser
atendido por meio de um longo procedimento licitatório.

São casos excepcionais que reclamam solução imediata e trazem risco à
segurança de pessoas, obras, serviços ou bens.

Em razão dos excessos e do uso ilegítimo da hipótese por alguns
administradores, vislumbra-se um largo rol de julgados e discussões doutrinárias
sobre o tema.



A caracterização da situação emergencial, “que autoriza o procedimento de

dispensa de licitação, deve estar demonstrada no respectivo processo

administrativo, evidenciando que a contratação imediata é a via adequada

e efetiva para eliminar iminente risco de dano ou de comprometimento da

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,

públicos ou particulares” (TCU. Acórdão 1.162/14. Plenário. Rel. Min. José
Jorge)

Assim, é vedado à Administração, sob o pretexto da emergência ou
calamidade pública, celebrar contrato cujo objeto não se restringe ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa, a fim de obter solução
definitiva para situação sabida e preexistente.



Vale notar que, segundo o TCU, “a mera existência de decreto municipal

declarando a situação do município como emergencial não é sufi ciente

para justificar a contratação por dispensa de licitação com fundamento no

art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, devendo-se verifi car se os fatos

relacionados à contratação amoldam-se à hipótese de dispensa prevista na

lei”

TCU. Acórdão 2.504/16. Plenário. Rel. Min. Bruno Dantas





O tratamento jurisprudencial da situação emergencial originada da falta de
planejamento, da desídia ou da má gestão dos recursos públicos, evoluiu
para compreender que essa falha administrativa não deve legitimar o
sacrifício de direitos e interesses cuja satisfação dependa de uma ação
imediata. Essa interpretação, por óbvio, não deve isentar os responsáveis
pela omissão em adotar medidas direcionadas à realização do certame
licitatório.







Além dos requisitos já citados, o art. 24, IV, da Lei de Licitações
apresenta dois elementos limitantes da contratação direta
emergencial:



Os contratos decorrentes de dispensa de licitação por emergência ou calamidade
pública não devem ter vigência superior a 180 (cento e oitenta) dias, sendo
também vedada a prorrogação da avença.

Percebe-se que o legislador adotou a suposição de que 180 dias seriam sufi
cientes para finalizar o procedimento licitatório. Todavia, várias são as
circunstâncias que podem frustrar essa previsão: complexidade do objeto,
decisões judiciais, intempéries naturais, dentre outras. Para esses casos, parcela
significativa da doutrina admite a realização de nova dispensa, caso as
circunstâncias da emergência ou da calamidade pública perdurem ao término do
prazo legal.



Observa-se que o Tribunal de Contas da União, no julgamento de casos
concretos, já reconheceu que as limitações impostas às contratações por
emergência devem ser interpretadas em face do interesse público, não
possuindo fim próprio e autônomo. Nesses casos, a Corte admitiu que,
diante de situação peculiar, o prazo de 180 dias pode ser excepcionalmente
ultrapassado.













LICITAÇÃO DESERTA



Nas hipóteses em que o certame licitatório é regularmente
promovido, mas nenhuma proposta é apresentada à disputa, é
possível dispensar a licitação e contratar diretamente caso a repetição
do procedimento possa ensejar prejuízo à Administração e desde que
sejam mantidas todas as condições estabelecidas na licitação
(especificações do objeto, critérios de aceitabilidade da proposta e
condições de habilitação dos licitantes).

Vale ressaltar a necessidade da presença de justificativa formal de
que a repetição do certame seria prejudicial ao interesse público. A
sua importância é reiteradamente destacada na jurisprudência do
Tribunal de Contas da União:



É recomendável que o ente público, ao se deparar com um procedimento
licitatório deserto, investigue os motivos pelos quais a licitação não obteve
êxito em atrair interessados. A medida visa verificar, por exemplo, falhas na
elaboração do edital ou nas especificações do objeto que poderiam
indevidamente restringir a competitividade na disputa. Nessa hipótese,
diante da necessidade de ajuste do instrumento convocatório, deve ser
procedida nova licitação, estando desautorizada a contratação direta.



Registra-se, por fim, que a Advocacia-Geral da União publicou Orientação
Normativa que indica não ser possível utilizar-se da contratação direta em
análise quando a licitação anterior tiver sido realizada na modalidade convite.





COMPRA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL



Acerca do disposto no inc. X do art. 24 da Lei 8.666/93, indica a doutrina se
tratar, em realidade, de hipótese de inexigibilidade de licitação, tendo em vista
a necessidade de que a escolha do imóvel seja justificada e condicionada pelos
fatores instalações e localização.

Nesse sentido, já determinou o TCU que, no concernente à dispensa de licitação
para aquisição de imóveis, o enquadramento no art. 24, inc. X, somente é
possível quando a localização do imóvel for fator condicionante para a escolha.

É preciso observar, todavia, ser possível que mais de um imóvel se encontre
apto a ser adquirido ou alugado, mesmo após a análise dos critérios dispostos
no texto legal. Nesses casos, surge a dúvida se a licitação se tornaria obrigatória
ou se o administrador teria a liberdade de escolha, respeitados os princípios
norteadores do direito administrativo.



Joel de Menezes Niehbuhr e Marçal Justen Filho compreendem que a
contratação direta para aquisição ou locação de imóvel somente estaria
autorizada “nas situações em que houver somente um imóvel cujas
características atendam aos interesses da Administração, pelo que, a rigor
jurídico, está-se diante de hipótese já prevista no inc. I do art. 25 da Lei
8.666/93, relativa à inexigibilidade provocada pela exclusividade do bem”.

De outra banda, Ronny Charles, apoiado por Sidney Bitiencourt, milita pela
possibilidade da contratação direta diante da existência de vários imóveis
capazes de atender à necessidade administrativa e aos requisitos do art. 24, inc.
X, supracitado. O autor argumenta ser necessário



“compreender que, além da aptidão objetiva (como o tamanho ou a estrutura do

bem), a escolha do imóvel apto ao atendimento da necessidade administrativa

envolve fatores outros, que, embora pareçam afeitos à subjetividade, estão

relacionados à finalidade pública que se visa atingir. Nesse diapasão, a localização é

um importante fator que pode justificar a escolha (contratação direta) de um imóvel,

mesmo existindo outro de mesmas dimensões, com valor de locação menor.

Obviamente, tal opção, para ser legítima, deve ser fulcrada no interesse público e não

nas preferências subjetivas do gestor”

(TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas).

Apresenta-se como boa prática administrativa a realização de “chamamento
público” em que se anuncia o interesse da Administração em alugar imóvel,
apresentando-se ao mercado as características e localização aptas a atender a
necessidade pública.



É preciso ressaltar que a vigência dos contratos de locação de imóveis, em que
a Administração figura como locatária, rege-se pela Lei 8.245/91 (Lei de
locação) e não se submete aos limites estabelecidos pelo art. 57, II, da Lei de
Licitações, em razão do disposto no art. 62, §3º, inc. I[15], dessa norma.

Nota-se que, apesar de a Lei de locação permitir prorrogações contratuais por
vigência indeterminada, o Tribunal de Contas da União recomenda que as
prorrogações sejam formalizadas em termos aditivos específicos com a
respectiva indicação do prazo de vigência.



É comum a indagação acerca da possibilidade de a Administração, ao invés de
adquirir ou alugar o imóvel, firmar compromisso de locação futura de imóvel
ainda não edifi ado ou em edificação.

Essa alternativa de contratação direta de locação sob medida, denominada
built to suit, é bastante difundida no âmbito privado e foi objeto de consulta,
com caráter normativo, submetida ao Tribunal de Contas da União, que assim
decidiu:





Percebe-se, assim, que a contratação direta de locação sob medida (built to
suit), por meio de licitação dispensável fundada no art. 24, inc. X, da Lei
8.666/1993, é excepcionalmente admitida pelo TCU desde que, além da
observância das demais disposições legais aplicáveis ao caso, o terreno onde
será construído o imóvel seja de propriedade do particular futuro locador.





REMANESCENTE DE OBRA, SERVIÇO OU FORNECIMENTO



Trata-se de hipótese de contratação direta vinculada à rescisão de um
contrato originado de licitação previamente realizada. Assim, o inc. XI do art.
24 da Lei 8.666/93 não pode ter como objeto contrato firmado por dispensa
de licitação.

O Tribunal de Contas da União possuía interpretação no sentido de que a
contratação direta de remanescente somente estaria autorizada caso a
execução do contrato rescindido tivesse sido iniciada. Com esse raciocínio, o
TCU indicava que, se nada tivesse sido executado, não haveria remanescente a
ser contratado, mas a totalidade.



Todavia, essa não é atual percepção da Corte de Contas sobre a rescisão de
um contrato que não teve sua execução iniciada. Ao evoluir a sua
jurisprudência, o TCU indicou ser possível utilizar analogicamente o art. 64,
§2º, da Lei 8.666/93 para contratar licitante remanescente, observada a
ordem de classificação, desde que o novo contrato tenha os mesmos prazos e
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado.



Um exemplo da situação acima tratada pode ser observado na hipótese em
que o licitante, após assinar o instrumento contratual, desiste do ajuste antes
de iniciar a execução do objeto a ele designado.

Conforme assinalado, a contratação remanescente depende da aceitação do
novo contratado em relação a todas as condições oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive preço que deve ser corrigido, mantendo-se intacta a
equação econômico-financeira estabelecida no certame.



Por outro lado, o licitante que aceitar a contratação remanescente terá direito
à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa
inicialmente contratada. Esta peculiaridade encontra-se também disposta no
art. 41-B da Instrução Normativa 02/08 editada pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Destaca-se, por fim, que a dispensa de licitação analisada neste tópico não se
mostra obrigatória à Administração. É plenamente possível a realização de
novo procedimento licitatório, se conveniente ao interesse público ou se
nenhum dos licitantes da ordem de classificação do certame anterior aceitar
as condições contratadas.



De igual maneira, segundo o disposto no acórdão 2830/2016 do Plenário do
TCU, esta hipótese de dispensa de licitação não se presta a contratar novo
licitante para corrigir, emendar ou substituir elementos relevantes de projeto
ou de parcelas executadas incorretamente pelo contratante anterior. Neste
caso, deverá ser realizada nova licitação para sanar tais defeitos.





DISPENSA POR VALOR



As hipóteses descritas nos incisos I e II do art. 24 da Lei de Licitações sinalizam
que o reduzido valor do objeto a ser contratado suscita o embate entre o
dever de licitar e o princípio da economicidade, “ensejando um gasto superior
a vantagem direta aferível pela Administração, decidindo o legislador, à vista
do interesse público, pela prevalência do segundo”.

Em realidade, transcorridas quase duas décadas desde a última atualização
dos limites da dispensa de valor, é notória a sua defasagem diante dos atuais
custos atuais de realização dos procedimentos licitatórios.

Interessante estudo realizado pelo Grupo Negócios Públicos revela que o
limite para dispensa de licitação corrigido pelo IPCA alcançaria a monta de R$
24.806,70 (vinte e quatro mil oitocentos e seis reais e setenta centavos) e que
o custo médio de uma licitação ultrapassa R$ 15.000,00 (quinze mil reais).



É importante ressaltar a importância da correta caracterização da
dispensa em razão do valor, realizada a partir de criteriosa
pesquisa de preços no mercado, “como forma de combater a
tendência de os preços se aproximarem do valor
limite da contratação ou, em outras palavras, evitando que o
procedimento, por ser menos formalista, induza o sobrepreço”.



UMA CAUTELA NECESSÁRIA: FRACIONAMENTO

Dentre os diversos cuidados que o administrador ordinariamente deve tomar
ao realizar qualquer procedimento de dispensa de licitação em razão do valor,
destaca-se a necessidade de certificar-se de que a contratação não importará
em fracionamento de despesa.
O fracionamento constitui irregularidade e caracteriza-se pela divisão de
despesa com o objetivo de utilizar modalidade de licitação inferior à
recomendada à totalidade do objeto ou para indevidamente justificar a
contratação direta, pela via tradicional ou com a utilização da cotação
eletrônica.
Cumpre observar que o mal enquadramento de compras como dispensa de
licitação por limite de valor pode ensejar a responsabilização pelo crime
disposto no art. 89 da lei de licitações.





PARCELAMENTO X FRACIONAMENTO
A diferença entre parcelamento e fracionamento em licitações públicas
representa dúvida bastante comum em que a semelhança dos termos pode
confundir até mesmo os já iniciados no estudo de licitações públicas.

O parcelamento refere-se ao objeto a ser licitado e representa a sua divisão
no maior número de parcelas possíveis que forem viáveis técnica e
economicamente, com vistas à ampliação da competividade. Trata-se de
obrigação disposta no art. 23, §1º, da Lei 8.666/93.

O fracionamento, como visto acima, constitui irregularidade e caracteriza-se
pela divisão de despesa com o objetivo de utilizar modalidade de licitação
inferior à recomendada à totalidade do objeto ou para indevidamente
justificar a contratação direta.



Portanto, não se deve confundir os conceitos de parcelamento e
fracionamento. A diferenciação entre os institutos é claramente estabelecida
na doutrina e costumeiramente tratada em julgados dos tribunais de
contas, tal qual ocorrido no Acórdão 1.540/14 do Plenário do TCU:



Ainda sobre o assunto, vale ressaltar o enunciado da Súmula-TCU nº 247 TCU
que trata do parcelamento do objeto nos certames licitatórios:



Dessa forma, é dever do administrador público buscar o parcelamento do
objeto e rechaçar a hipótese de fracionamento do objeto, respeitando a
correta utilização das modalidades e dispensas licitatórias legalmente
estabelecidas.





COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica é um procedimento destinado a selecionar, de forma ágil e
transparente, propostas para compor processos de aquisição de bens de
pequeno valor, fundamentados no inc. II do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

De acordo com o “A Tecnologia da Informação na Gestão das Compras
Governamentais na Administração Pública Federal Brasileira” (pág. 17),
elaborado pela SLTI/MP e citado no Acórdão 1647/2010 – Plenário-TCU:



As dispensas de licitação realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica
ocorrem exclusivamente por meio da internet e são previstas no Decreto
5.450/05. Sua regulamentação, todavia, se dá pela Portaria 306/01 do
Ministério do Planejamento.

Além disso, o Sistema de Cotação Eletrônica representa um dos módulos do 
SIASG que permite a operacionalização das cotações eletrônicas no portal de 
compras do governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br).



BENS DE PEQUENO VALOR

Bens de pequeno valor, de acordo com o §1º do art. 1º da Portaria 306/2001,
são “aqueles que se enquadram na hipótese de dispensa de licitação prevista
no inc. II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, desde que não se refiram a parcelas
de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez”.









ELEMENTOS DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
Atos, justificativas, parecer jurídico



“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;

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.”



O processo administrativo da INEXIGIBILIDADE de licitação

• Processo devidamente autuado,
protocolado e numerado

• Pedido de compra ou execução de serviço

• Justificativa da necessidade do objeto da
contratação direta

• Caracterização da situação de inexigibilidade de
licitação com os elementos necessários à sua
configuração

• Termo de referência, projeto básico ou
projeto executivo, conforme o caso

• Estimativa da despesa

• Parecer técnico demonstrando o
atendimento aos requisitos exigidos

• Demonstração da compatibilidade da 
previsão de recursos orçamentários com o 
compromisso a ser assumido

• Comprovação de que o contratado 
preenche os requisitos de qualificação 
mínima necessária

• Razão da escolha do contratado

• Justificativa de preço

• Autorização da autoridade máxima do

� órgão ou entidade



• Organize os processos licitatórios e de dispensa de licitação de acordo com o
prescrito pelo art. 38 da Lei no 8.666/1993, fazendo constar a numeração das
folhas e a disposição cronológica dos atos administrativos (Acórdão 462/2008-
TCU/Plenário)

• Organize adequado processo administrativo para os casos de dispensa e de
inexigibilidade de licitação, de modo a dar cumprimento aos princípios
constitucionais do art. 37 da CF/88, em particular o da publicidade, da
legalidade, da moralidade, como também os princípios e normas
insculpidos nos arts. 3º, 4º, 26, 41 da Lei 8.666/1993 (Acórdão 428/2010- TCU/2ª
Câmara)



“As dispensas previstas... no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas,...
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias,
como condição para a eficácia dos atos.”



• Insira nos processos de dispensa de licitação comprovantes da
publicação, na imprensa oficial, conforme o art. 26, caput e art. 61, § único da

Lei no 8.666/1993 (Acórdão 290/2001 Plenário)

• A eficácia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação a que se refere o

art. 26 da Lei 8.666/93 (art. 24, III a XXIV e art. 25 da Lei 8.666/93), está

condicionada a sua publicação na imprensa oficial, salvo se, em observância

ao princípio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos

limites fixados nos arts. 24, I e II da Lei 8.666/93 (Acórdão TCU 1336/2006-TCU

Plenário)



�Observe os prazos estabelecidos no art. 26 da Lei no 8.666/1993, referentes a publicação
tempestiva na imprensa oficial das situações de inexigibilidade ou dispensa de licitação,
como condição para a eficácia dos atos (Acórdão 3083/2007 – TCU/1ª Câmara)

�A realização de dispensa de licitação sem o preenchimento das formalidades a ela
atinentes pode ensejar a aplicação de multa, principalmente se cumulada com o
descumprimento de determinação deste Tribunal no mesmo sentido (Acórdão 211/2007 -
TCU/2ª Câmara)

�A ausência de observação das formalidades inerentes à inexigibilidade de licitação,
em desacordo com o art. 26 da Lei nº 8666/1993, caracteriza grave infração à norma
legal, ensejando a irregularidade das contas dos responsáveis (Acórdão nº
2.560/2009 - TCU/Plenário)



Orientação Normativa nº 17 da AGU, de 17 de abril de 2009

“A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de
inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da
proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada
junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos.”

(Alterada pela Portaria AGU nº 572/2011, publicada no DOU de
14.12.2011.)



� Contrato social

� Documentação relativa à regularidade fiscal (Acórdão nº 1768/2008
– TCU - Primeira Câmara), mesmo no caso de pronta
(Acórdão 2575/2009 – TCU – Plenário)

� CNDT e declaração de regularidade do trabalho do menor

entrega



Orientação Normativa da AGU nº 09

“A comprovação da regularidade fiscal na celebração do contrato ou no
pagamento de serviços já prestados, no caso de empresas que
detenham o monopólio de serviço público, pode ser dispensada em caráter
excepcional, desde que previamente autorizada pela autoridade maior do orgão
contratante e concomitantemente, a situação de irregularidade seja comunicada
ao agente arrecador e à agência regulatória”.



Nas contratações públicas em geral

• Art. 38, inc. VI e parágrafo único da Lei 8.666

• “Nos casos em que não tiver conhecimento ou segurança jurídica, a
Administração deverá submeter à apreciação e aprovação da
Assessoria Jurídica, ainda que não seja ato compulsório, pois não previsto
no parágrafo único, art. 38 da Lei n° 8.666/1993” (Acórdão 728/2008-TCU-1ª
Câmara)



Nas contratações
por inexigibilidade



Acórdão nº 2176/2012- TCU/Plenário - não restou comprovada a notória
especialização dos contratados e a singularidade do objeto

• Responsabilização do ex-presidente da entidade e do assessor jurídico que lavrou os
pareceres que respaldaram as contratações em questão, os quais se limitaram a
asseverar, em todas as avenças, que os contratados seriam “profissionais consagrados
na esfera trabalhista, especialistas que são no trato da matéria, o que, aliás, é público
e notório no meio jurídico”.

• O parecer jurídico é obrigatório e vinculante no procedimento licitatório e na contratação
e por ter sido lavrado com erro grosseiro e dolo, com texto lacônico e repetitivo,
sobressaindo a necessidade de responsabilização



Acórdão nº 1.020/2008 – TCU – 1ª Câmara

“Relatório

26. Deste excerto jurisprudencial, é lícito extrairmos três requisitos que, caso se
encontrem conjugados no parecer, têm o condão de isentar de responsabilidade
a autoridade que nele se baseou para praticar o ato ilegal, a saber:

a) estar devidamente fundamentado;

b) defender tese aceitável;

c) estar alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência.”



• Analisar apenas aspectos jurídicos
• “presume-se que as especificações técnicas contidas no presente

processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas
características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente
determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos
objetivos, para a melhor consecução do interesse público”

• “não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria
quanto à competência de agentes”

• “o prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de
responsabilidade exclusiva da Administração”



• Analisar os aspectos formais do processo, conforme art. 38 da Lei 8.666

• Avaliar a presença das circunstâncias autorizadoras da inexigibilidade
conforme exigir o permissivo legal invocado

• Singularidade do objeto

• “Atestado de exclusividade de entidades dotadas de credibilidade,
autonomia e isenção, e/ou outros meios comprobatórios idôneos”

• Veracidade dos atestados “examinada de forma ampla, abrangendo tanto
seus aspectos formais quanto no seu teor

• “Comprovação de exclusividade poderá ser instruída/reforçada com
pareceres técnicos de especialistas”



• Avaliar a observância de critérios de sustentabilidade ambiental, com base
no Guia Prático de Licitações Sustentáveis

• Avaliar a observância das formalidades previstas no art. 26, parágrafo único da Lei
8.666

• Avaliar a observância de outras formalidades legais

• Não adentrar no mérito da oportunidade e conveniência das opções do
Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais

• Termo de referência, se for o caso*

• Declaração de disponibilidade de recursos

• Atos de designação formal dos agentes competentes

• Prova de regularidade fiscal

• Analisar a minuta do contrato



Nota explicativa (AGU) sobre a necessidade de elaboração de PB ou TR
“Não é consenso nesta CJU/SP a necessidade de elaboração de projeto
básico/termo de referência nos casos de compras por inexigibilidade ou dispensa de licitação,
de modo que o advogado deve decidir se oportuno, ou não, manter este tópico em seu
parecer. A princípio, a exigência de tais documentos não seria cabível, pois “termo de
referência” somente é exigível nos casos de pregão, e “projeto básico” nos casos de
contratação de obra ou serviço. Assim, nas hipóteses de contratação direta para
compra, a especificação clara do objeto e a estimativa idônea dos quantitativos, em
conformidade com os termos do art. 15,
§7º da Lei nº 8.666/93 seriam suficientes. Nada obstante, nos casos em que o
ajuste abarcar a aquisição de objeto complexo, o advogado poderá julgar
conveniente exigir documento que, ainda que não denominado “projeto básico” ou “termo de
referência”, siga as diretrizes traçadas na legislação para sua elaboração, como, por exemplo, o
art. 15 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008.”



A Administração deve formalizar contrato nos casos de tomada de preços e
concorrência, bem assim na dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor
esteja compreendido nos limites das modalidades tomada de preços e
concorrência e nas contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações
futuras.

Art. 62, caput e §4º, da Lei 8.666

(Acórdão 1183/2010-TCU/Plenário)



Acórdão 1802/14-TCU/Plenário - São obrigatórias
informações para extratos de dispensa ou de inexigibilidade:

• número do processo

• descrição do objeto

• identificação do contratado (nome e CNPJ/CPF)

• Valor

• fundamento legal específico

• autoridade ratificadora

as seguintes



Armando Machado Castro Filho

98 – 988284148 ; armando.castro@oi.com.br

Ignácio de Loyola da Silva Pinheiro

98  - 988464044; prof.ignacio@gmail.com

Material disponível no site: 
www.armandocastro.com.br


