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Dispensa e Inexigibilidade
de licitação
Professor
Cauê Vecchia Luzia

Questão 1
Quais as especificidades da fase de planejamento
nos procedimentos de contratação direta? Qual a
relação entre o planejamento da contratação e o
correto enquadramento em hipótese de
contratação direta?
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Processo de Contratação Pública


Planejamento → Licitação → Execução do contrato
à Satisfação concreta do interesse público

Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
p obedecerá aos p
princípios
p da
Federal e dos Municípios
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, e, também, ao seguinte:
(...)

XXI ‐ ressalvados os casos especificados nas 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
lá l que estabeleçam
b l
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.


Regra: obrigatoriedade de licitação pública



Exceção: os casos ressalvados pelo legislador =
dispensa e inexigibilidade
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Dispensa e inexigibilidade
 Inexigibilidade:

inviabilidade de competição

 Dispensa:
Di
viabilidade
i bilid d

d
de competição
ti ã

TCU ‐ Acórdão nº 1.336/2006 – P
Voto
9. Desse modo, comungo com o entendimento
explicitado no parecer da Conjur, no sentido de que,
havendo possibilidade de duplo enquadramento,
relativamente às hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade que não ultrapassem os limites fixados
nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, o
administrador está autorizado a adotar o fundamento
legal que implique menor custo para a Administração
Pública, em observância ao princípio da economicidade.
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Questão 1 ‐ Conclusão
Quais as especificidades da fase de planejamento
nos procedimentos de contratação direta? Qual a
relação entre o planejamento da contratação e o
correto enquadramento em hipótese de
contratação direta?

Questão 2
Nos procedimentos de contratação direta, devem
ser elaborados projeto básico e termo de
referência?
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Lei nº 8.666/93
Art. 7º (...)
§ 2º As
A obras
b e os serviços
i
somente
t poderão
d ã ser
licitados quando:
I ‐ houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório;

Lei nº 8.666/93
Art. 6º (...)
IX ‐ Projeto Básico ‐ conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução,
devendo conter os seguintes elementos: (...)
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Art. 7º (...)
§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da
licitação, de fornecimento de materiais e serviços
sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos
não correspondam às previsões reais do projeto
básico ou executivo.

TCU ‐ Roteiro prático para a
contratação direta
Dispensa de Licitação em Função do Valor
Processo administrativo de contratação direta,
mediante dispensa de licitação, com fundamento
nos incisos I e II do art. 24 da Lei no 8.666/1993,
observará normalmente os seguintes
g
passos: (...)
p
4. elaboração de projetos básico e executivo para
obras e serviços, no que couber; (...)
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Demais Casos de Licitação Dispensável e Inexigível
Processo administrativo de contratação direta será
instruído com os elementos previstos no art. 26 da
Lei no 8.666/1993, sendo dispensa de licitação, com
base nos incisos III e seguintes do art. 24 e
inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 25,
observados os passos a seguir:
(...)
5. elaboração de projetos básico e executivo para
obras e serviços, no que couber;

Resolução CONFEA nº 361/1991
Dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em
Consultoria de Engenharia,
Engenharia Arquitetura e
Agronomia.
(...)
Art. 5º Poderá ser dispensado o Projeto Básico com
as características descritas nos artigos anteriores,
para os empreendimentos realizados nas seguintes
situações:
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I ‐ nos casos de guerra ou graves perturbações da
ordem;
II ‐ nos casos de obras ou serviços de pequeno
porte, isolados e sem complexidade técnica de
gerenciamento e execução;
III ‐ nos casos de emergência, quando caracterizada
a urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos e privados.

TCU ‐ Acórdão nº 1.644/2008 – P
Determinações: ao (...):
1.6.
1
6 que, mesmo em obras
b emergenciais,
i i
providencie projeto básico com todos os elementos
do art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, em
obediência ao art. 7º, § 2º, inciso II, e 9º, da Lei nº
8 666/1993 sob pena de aplicação do § 6º do
8.666/1993,
mesmo artigo, ou seja, anulação dos contratos;
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TCU ‐ Acórdão nº 53/2007 – P
Voto
5. A respeito
5
it do
d iindício
dí i de
d irregularidade
i
l id d relativo
l ti à
elaboração de projeto básico inadequado, o
Tribunal tem entendido que esse instrumento pode
ser traduzido em planilha estimativa, devidamente
fundamentada em relatório técnico
técnico, sempre que
tais serviços forem de característica emergencial e
de baixa complexidade executiva. (...)

É preciso assinalar que esse entendimento não se
figura no sentido de dizer que o projeto básico é
elemento prescindível nas obras desse tipo, mas
esclarecer que os seus elementos constitutivos são
mais simples, compatíveis com as obras que
pretende detalhar. Desse modo, a estimativa e o
detalhamento dos tipos de serviços a serem
executados,, desde que
q acompanhados
p
de
fundamentação técnica e compatível com o trecho
em questão, podem servir para atender o disposto
no art. 7º da Lei nº 8.666/1993.
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TCU ‐ Acórdão nº 943/2011 – P
Acórdão
9.1.
9
1 conhecer,
h
excepcionalmente,
i
l
t dos
d embargos
b
para, no mérito, acolhê‐los parcialmente;
9.2. conferir a seguinte redação ao item 1.6 do
Acórdão n.º 1644/2008 ‐ Plenário:
“Determinação/Recomendação:

1.6. determinar ao (…) que, mesmo em obras
emergenciais, providencie projeto básico com todos
os elementos indicados no art. 6º, inciso IX, da Lei
nº 8.666/93,
8 666/93 em consonância com o disposto no
art. 7º, §2º, inciso II e §9º da mesma Lei, sendo
admissível, com a finalidade precípua de afastar
risco de dano a pessoas ou aos patrimônios público
e particular,
particular que os primeiros serviços sejam
iniciados ou executados previamente à conclusão
do projeto básico;
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1.6.1. em casos excepcionais e devidamente
justificados, poderão ser utilizados projetos básicos
que não apresentem todos os elementos do art. 6º,
inc IX da Lei nº 8.666/1993,
inc.
8 666/1993 devendo constar do
processo de contratação as razões que
impossibilitam a elaboração do projeto completo;

1.6.2. em atendimento ao inciso IV do art. 24 da Lei
nº 8.666/1993, a contratação direta deve se
restringir somente à parcela mínima necessária
para afastar a concretização do dano ou a perda dos
serviços executados, devendo a solução definitiva,
conforme o caso, ser objeto de licitação formal,
baseada em projeto básico que tenha todos os
elementos do art.
art 6º,
6º inc
inc. IX da Lei nº 8.666/1993;
8 666/1993;”
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Questão 2 ‐ Conclusão
Nos procedimentos de contratação direta, devem
ser elaborados projeto básico e termo de
referência?

Questão 3
O que se deve saber para não incorrer em
parcelamento indevido e enquadramento
equivocado de dispensa em razão do valor (art. 24,
incs. I e II)? Como efetuar a estimativa dos valores?
Os períodos decorrentes de prorrogação devem ser
somados? Q
Qual o entendimento da AGU?
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Questão 3 ‐ Conclusão
O que se deve saber para não incorrer em
parcelamento indevido e enquadramento
equivocado de dispensa em razão do valor (art. 24,
incs. I e II)? Como efetuar a estimativa dos valores?
Os períodos decorrentes de prorrogação devem ser
somados? Q
Qual o entendimento da AGU?

Questão 4
É possível estabelecer regra objetiva para a definição
do que deve ou não ser somado para o
enquadramento no art. 24, incs. I e II? O elemento de
despesa pode ser uma referência? É correto o
entendimento de que as despesas realizadas durante
o ano que somadas não extrapolem o montante de R$
8 000 00 podem ser contratadas com fundamento em
8.000,00
dispensa pelo valor e, somente quando alcançado
esse valor, deve ser realizada licitação?
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Questão 4 ‐ Conclusão
É possível estabelecer regra objetiva para a definição
do que deve ou não ser somado para o
enquadramento no art. 24, incs. I e II? O elemento de
despesa pode ser uma referên‐cia? É correto o
entendimento de que as despesas realizadas durante
o ano que somadas não extrapolem o montante de R$
8 000 00 podem ser contratadas com fundamento em
8.000,00
dispensa pelo valor e, somente quando alcançado
esse valor, deve ser realizada licitação?

Questão 5
O que se deve entender por mesmo local e
mesma natureza? O q
que são p
parcelas de
natureza específica?
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Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
I ‐ para obras
b e serviços
i
d engenharia
de
h i de
d valor
l até
té
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço
ou ainda para obras e serviços da mesma natureza
e no mesmo local que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente;

Para caracterizar o parcelamento
indevido, é necessário:


Mesma obra ou serviço
ç ou obra e serviço
ç da
mesma natureza;



Realizados no mesmo local;



Em conjunto ou concomitantemente;



Cujo somatório de valores ultrapasse a
modalidade adotada.
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Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
( )
(...)
II ‐ para outros serviços e compras de valor até 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei,
Lei desde que não se refiram
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de
uma só vez;

TCU ‐ Licitações e contratos:
orientações e jurisprudência do TCU
FFracionamento,
i
à luz
l da
d LLeii de
d Licitações,
Li i õ
caracteriza‐se quando se divide a despesa para
utilizar modalidade de licitação inferior à
recomendada pela legislação para o total da
despesa ou para efetuar contratação direta.
direta
(...)
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Em resumo, se a Administração optar por realizar várias
licitações ao longo do exercício financeiro, para um
mesmo objeto ou finalidade, deverá preservar sempre
a modalidade de licitação pertinente ao todo que
deveria ser contratado. Vale dizer, ilustrativamente: se
a Administração tem conhecimento de que, no
exercício, precisará substituir 1.000 cadeiras de um
auditório, cujo preço total demandaria a realização de
tomada de preços, não é lícita a realização de vários
convites para compra das cadeiras, fracionando a
despesa total prevista em várias despesas menores que
conduzem à modalidade de licitação inferior à exigida
pela lei. (...)

Não raras vezes, ocorre fracionamento da despesa
pela ausência de planejamento da Administração. O
planejamento do exercício deve observar o
princípio da anualidade do orçamento.
orçamento Logo,
Logo não
pode o agente público justificar o fracionamento da
despesa com várias aquisições ou contratações no
mesmo exercício, sob modalidade de licitação
inferior àquela exigida para o total da despesa no
ano, quando decorrente da falta de planejamento.
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TCU ‐ Acórdão nº 3.373/2006 – 1ª C
Relatório
2.16.
2
16 O argumento
t esposado
d pela
l ex‐gestora
t
d ((...))
do
no sentido de que as despesas individuais referentes
a cada um dos casos são inferiores ao limite exigido
para contratação por meio de licitação não pode
prosperar, visto que a despesa pertinente a cada
objeto deve ser considerada no seu todo, embora o
objeto seja divisível. O parcelamento não pode
conduzir à fuga ao procedimento de licitação.

2.17. É pacífico o entendimento desta Corte de Contas
(Acórdãos 73/2003 ‐ 2ª Câmara; 66/99 ‐ Plenário) no
sentido de que as compras devem ser programadas
pelo total para todo o exercício financeiro, observando
o princípio da anualidade do orçamento, consoante o
estabelecido no art. 8º, caput, da Lei nº 8.666/1993.
Na situação sob exame constata‐se que não houve
planejamento adequado das compras, na forma do
inciso II do §7º do art. 15 da Lei nº 8.666/1993,
ensejando o fracionamento da despesa, cujo total
superou o limite fixado no art. 24, inciso II, do citado
diploma legal.
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TCU ‐ Acórdão nº 120/2007 – 2ª C
Voto
A (...) irregularidade consistiria na contratação de
diversas pequenas obras e serviços de engenharia
mediante dispensa de licitação, quando a soma dos
valores contratados exigiria a realização de convite.
Acontece que,
que embora os procedimentos em questão
refiram‐se a obras e serviços de engenharia, não se
vislumbra que essas obras pertençam a um mesmo
objeto de modo a ensejar uma única licitação. (...)

(...) Trata‐se por exemplo de serviços de roçagem e
limpeza em barragem, serviços de pintura em salas
de aula, serviços de manutenção de rede elétrica de
diversos setores da instituição,
instituição troca de piso da
quadra de esportes, dentre outros. São sim
pequenas obras com natureza diversa a serem
prestados em diferentes locais. O fracionamento
estaria evidente caso
caso, por exemplo,
exemplo fosse efetuada
uma contratação para cada prédio objeto dos
serviços de energia elétrica, o que não ocorreu.
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TCU ‐ Acórdão nº 3.550/2008 – 1ª C
Sumário
2. Veda‐se
2
V d
a contratação
t t ã por dispensa
di
d licitação
de
li it ã
fundada no art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/1993
quando o somatório dos gastos realizados ao longo
do exercício com determinada despesa supera o
limite imposto pelo dispositivo supradito
supradito.
(...)

Acórdão
9.3.3. agrupe, em uma mesma licitação, os objetos de
futuras contratações que sejam similares por
pertencerem a uma mesma área de atuação ou de
conhecimento, atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei
n. 8.666/1993;
9.3.4.
9
3 4 abstenha‐se
abstenha se de contratar serviços por dispensa
de licitação quando o total das despesas anuais não
se enquadrar no limite estabelecido pelo art. 24,
inciso II, da Lei n. 8.666/1993;
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Mesmo local
TCU ‐ Acórdão nº 1.780/2007 – P
Voto
5. Nas oportunidades em que se manifestou sobre o
fracionamento de despesas, este Tribunal deixou
assente que, quando os potenciais interessados na
contratação de serviços de mesma natureza são os
mesmos, não há que se realizar licitações distintas.
(...)

(...) Sob essa ótica, o termo “mesmo local” utilizado
no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/93, não se refere a
uma localidade específica (rua, bairro, cidade,
município) e sim a uma região geo‐econômica,
geo econômica ou
seja, a área de atuação profissional, comercial ou
empresarial dos possíveis fornecedores ou
prestadores de serviço a serem contratados pela
Administração Os julgamentos anteriores deste
Administração.
Tribunal citados pela unidade técnica e
referenciados no relatório precedente apontam
nessa direção.
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6. O entendimento de que não se deve realizar
licitações distintas para a contratação de serviços de
mesma natureza, mesmo em locais diversos,
quando os potenciais interessados são os mesmos,
mesmos
aplica‐se exatamente à situação em comento,
conforme demonstra o quadro elaborado pela
equipe de inspeção da Secex/PI que a seguir
reproduzo com ajustes (fls
(fls. 156/157 ‐ vol.
vol 2),
2)
relacionando cada um dos 30 convites homologados
em 2004 e referentes ao objeto tratado nos autos.
(...)

7. Observa‐se que praticamente as mesmas
empresas foram convidadas e habilitadas na
maioria dos certames, indicando que atuam em
todo o estado.
estado Assim,
Assim no caso concreto
concreto, a
inobservância da modalidade de licitação aplicável
conduziu à perda de economia de escala sem a
contrapartida do aumento da competitividade da
licitação resultando na pior das situações para a
licitação,
Administração.
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TCU ‐ Acórdão nº 48/2007 – P
Relatório
12. Vê‐se, pois, que o Estatuto das Licitações, ao vedar o
fracionamento de despesas, pretendeu preservar a
competitividade dos certames licitatórios, obrigando a que
as obras e os serviços realizados no mesmo local fossem
englobados em uma única licitação, de maior valor.
Interpretando‐se a norma de forma sistêmica, orientados
pelo princípio da isonomia que norteou sua promulgação,
só
ó se pode
d conceber
b que a menção
ã a um ““mesmo llocal”
l”
tenha por objetivo único permitir o maior aproveitamento
das potencialidades regionais, observando‐se a área
geográfica de atuação das empresas que executam os
serviços ou obras a serem contratados.

TC/DF ‐ Parecer nº 1.747/2002‐CF
27. Ademais, há dúvidas acerca do significado da
expressão no “mesmo local”. Tanto é verdade que
Filho, M. J (2001) assevera o seguinte: “(...) não teria
cabimento sustentar que todos os fornecimentos de
material de expediente para todas as repartições do
Ministério da Educação, no Brasil inteiro, teriam que
ser somadas. Se for necessário o fornecimento de
quantitativos diminutos para uma escola em pequena
cidade afastada, não haverá cabimento de considerar
o somatório das aquisições de outras unidades
localizadas em cidades diversas. (...)
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(...) Poderá fazer‐se compra com dispensa em
virtude do valor ou convite, se for o caso”. Nesta
linha de raciocínio, se considerarmos “a cidade do
Recanto das Emas” como local de execução dos
serviços, então, estaria atendido o requisito “b” do
§5 do art. 23 da Lei n.º 8.666/93. Por outro lado,
se considerarmos “a quadra do Recanto das Emas”
como local de execução dos serviços,
serviços aquele
requisito não estaria atendido, implicando na
regularidade da modalidade de licitação escolhida.

28. Por fim, cabe‐nos relembrar que, o então Relator dos
Autos, Auditor José Roberto Paiva Martins, afirmou que:
“Em princípio, não me parece razoável considerar‐se a
que não apresentou,
p
Sra. ALEXANDRA revel, uma vez q
individualmente, justificativas para o parcelamento, mas
é signatária da defesa conjunta apresentada para a
dispensa de licitação, que, de certo modo, justifica o
parcelamento, tendo em vista que a urbanização e os
serviços complementares, além de serem, também,
urgentes, foram executados em quadras diferentes e não
no mesmo local conforme se alega. Nesse caso, a
realização de concorrência implicaria, certamente, em
atraso na realização das obras necessárias (fls. 413).
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Prorrogação de contratos e os limites
para a dispensa de licitação pública
TCU ‐ Acórdão nº 203/2002
/
–P
Relatório
81. Ao término da vigência inicial, os gestores
verificaram que: o preço e as demais condições
eram vantajosas;
t j
os serviços
i
eram necessários
á i eo
valor global contratado, considerado o período
anual, respeitava o limite da modalidade licitatória.

82. Assim, preservando as condições vantajosas e
observando o disposto no inciso II do artigo 57 da
Lei de licitações e “com a aprovação jurídica de que
trata o parágrafo único do artigo 38 do mesmo
diploma legal (doc. 23), não se pretendendo, no
entanto, descumprir o que estabeleceu o parágrafo
5º do artigo 23 da Lei nº 8.666/93.”
83. E,
83
E finaliza,
fi li informando
i f
d que se encontra em
trâmite processo administrativo para contratação
de 32 ascensoristas na modalidade concorrência.
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Análise
84. Vale transcrever o amparo legal alegado pela
administração:
“Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:
(...)

II‐ A prestação de serviços a serem executados de
forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, limitada a
sessenta meses (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 27 de maio de 1998).”
85. De fato,
85
fato aplica‐se
aplica se o disposto na citada Lei,
Lei
porém, somente até o limite financeiro imposto
pela modalidade que possibilitou a contratação
desses serviços.
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AGU ‐ Orientação Normativa nº 10,
de 1º de abril de 2009
A definição do valor da contratação levará em conta
o período
í d de
d vigência
ê
do
d contrato e as possíveis
í
prorrogações para: a) a realização de licitação
exclusiva (microempresa, empresa de pequeno porte
e sociedade cooperativa); b) a escolha de uma das
modalidades convencionais (concorrência,
(concorrência tomada
de preços e convite); e c) o enquadramento das
contratações previstas no art. 24, inc. I e II, da lei nº
8.666, de 1993.

Questão 5 ‐ Conclusão
O que se deve entender por mesmo local e
mesma natureza? O q
que são p
parcelas de
natureza específica?
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Questão 6
O procedimento de contratação direta pode ser
formalizado por meio eletrônico? Qual a síntese do
procedimento estabelecido pela Portaria nº 306/01
do MPOG? Essa Portaria disciplina apenas compras
ou serviços também? É adequada a distinção?

Portaria MPOG nº 306/01
Art. 1º As aquisições de bens de pequeno valor
deverão ser realizadas,
realizadas no âmbito dos órgãos que
compõem o Sistema Integrado de Serviços Gerais ‐
SISG, preferencialmente, por meio do Sistema de
Cotação Eletrônica de Preços, com o objetivo de
ampliar
p
a competitividade
p
e racionalizar os
procedimentos relativos a essas compras.
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§ 1º Caracterizam‐se, como bens de pequeno
valor, aqueles que se enquadram na hipótese de
dispensa de licitação prevista no inciso II do art. 24
da Lei nº 8.666/1993,
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.
(…)

Art. 6º A Cotação Eletrônica será regida pelas
seguintes regras:
I ‐ os Pedidos de Cotação Eletrônica de Preços serão
divulgados no site www.comprasnet.gov.br e
encaminhados, por correspondência eletrônica, para
um quantitativo de fornecedores que garantam
competitividade, escolhidos de forma aleatória pelo
sistema eletrônico,
eletrônico entre aqueles registrados na
correspondente linha de fornecimento e que tenham
indicado possibilidade de entrega no município onde
esteja localizado o Órgão Promotor da Cotação;
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II ‐ no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços
deverão constar a especificação do objeto a ser
adquirido, as quantidades requeridas, observados a
respectiva unidade de fornecimento
fornecimento, as condições da
contratação, o endereço eletrônico onde ocorrerá a
cotação eletrônica, a data e horário de sua realização;
III ‐ as referências de horários, no Pedido de Cotação
Eletrônica de Preços e durante a sessão pública
virtual, observarão o horário de Brasília ‐ DF, o qual
será registrado no Sistema e na documentação
pertinente;

IV ‐ a participação em cotação eletrônica dar‐se‐á,
exclusivamente, após a digitação da senha privativa do
fornecedor e subseqüente encaminhamento, por meio
do Sistema, de proposta de preço e de lances, em data
e horário previstos no Pedido de Cotação Eletrônica;
V ‐ como requisito para a participação em cotação
eletrônica, o fornecedor deverá assinalar, em campo
próprio
p
p do Sistema:
(a) a inexistência de fato impeditivo para licitar e/ou
contratar com o Órgão Promotor da Cotação Eletrônica
ou com a Administração Pública;
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(b) o pleno conhecimento e aceitação das presentes
regras, das Condições Gerais da Contratação,
constantes do Anexo II e do contido no Pedido de
Cotação Eletrônica de Preços;
VI ‐ a partir da divulgação do Pedido de Cotação
Eletrônica de Preços terá início a sessão pública
virtual de cotação com a recepção de propostas de
preço, qualquer
l
que seja
j o valor
l ofertado,
f
d
exclusivamente, por meio do Sistema, vedada a
apresentação de proposta em papel;

VII ‐ a partir do registro da sua proposta no Sistema,
os fornecedores participantes terão conhecimento
do menor valor ofertado até o momento e poderão
formular lances de menor valor,
valor sendo informados,
informados
imediatamente, sobre o seu recebimento com a
indicação do respectivo horário e valor;
VIII ‐ só serão aceitos novos lances, cujos valores
f
forem
i f i
inferiores
ao do
d último
úl i
l
lance
registrado
i
d no
Sistema;
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IX ‐ durante o transcurso da sessão pública virtual
de cotação eletrônica, os fornecedores
participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance que tenha sido apresentado
pelos demais participantes, vedada a identificação
do detentor do lance;
X ‐ a etapa de lances da cotação eletrônica será
encerrada a qualquer instante após apresentação
de aviso de fechamento iminente, observado o
período de tempo máximo de trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo Sistema;

XI ‐ imediatamente após o encerramento da
cotação eletrônica, o Sistema divulgará a
classificação, indicando as propostas ou lances de
menor valor,
valor até o máximo de cinco.
cinco
Art. 7º O fornecedor melhor classificado será
considerado vencedor, sendo‐lhe adjudicado o
objeto da cotação, desde que sua proposta atenda
à especificações
às
ifi õ do
d objeto.
bj
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Questão 6 ‐ Conclusão
O procedimento de contratação direta pode ser
formalizado por meio eletrônico? Qual a síntese do
procedimento estabelecido pela Portaria nº 306/01
do MPOG? Essa Portaria disciplina apenas compras
ou serviços também? É adequada a distinção?

Questão 7
Todo e qualquer ato de dispensa e de
inexigibilidade deve ser publicado no Diário Oficial,
inclusive contratações cujos valores sejam iguais ou
inferiores ao limite para dispensa em função do
valor (art. 24, incs. I e II, da Lei nº 8.666/93)? Qual
o entendimento do TCU e da AGU sobre esse
assunto?
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Lei nº 8.666/93
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do
g
do art. 24,, as
art. 17 e no inciso III e seguintes
situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta
Lei 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.

Art. 61. (...)
Parágrafo único. A publicação resumida do
instrumento de contrato ou de seus aditamentos na
imprensa oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pela Administração
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
d
daquela
l data,
d
qualquer
l
que seja
j o seu valor,
l ainda
i d
que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26
desta Lei.
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TCU ‐ Acórdão nº 1.336/2006 – P
Voto
6. Observa‐se,
6
Ob
assim,
i que a mens legislatoris
l il t i
pretendeu simplificar os procedimentos a serem
adotados para a contratação de valores abaixo de
R$ 8.000,00, por entender que o montante não é
relevante o suficiente para justificar o esvaimento
de parcela significativa de recursos, com vistas a
exercer mecanismos de controle.

7. Nesse contexto, ao fazermos uma análise
sistêmica da Lei de Licitações e Contratos, podemos
perceber claramente que a complexidade dos
mecanismos de controle se eleva na proporção em
que se avoluma o montante de recursos envolvidos
na contratação. Com efeito, o valor determina a
relevância da contratação e, por assim dizer, o nível
de exigência mínima para que ela se efetive dentro
do arco da legalidade.
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8. Assim sendo, os procedimentos da dispensa
prevista no art. 24, incisos I e II, da Lei de Licitações,
são mais simplificados que os do convite, os deste
mais que os da tomada de preços e os desta última
também são menos complexos que os da
concorrência, tudo isso em razão dos valores
envolvidos. Em face disso, a contratação por dispensa,
com fundamento no art. 24, incisos I e II, não exige
g a
publicação e a contratação na forma prevista para as
demais modalidades, requerendo apenas a afixação
do instrumento convocatório em local próprio. (...)

Acórdão
9.2. determinar à (...) que reformule o (...) Comunica
nº 06/2005”, dando‐lhe a seguinte redação: “a
eficácia
fi á i dos
d atos d
de dispensa
di
e iinexigibilidade
i ibilid d d
de
licitação a que se refere o art. 26 da Lei 8.666/93
(art. 24, incisos III a XXIV, e art. 25 da Lei 8.666/93),
está condicionada a sua publicação na imprensa
oficial salvo se
oficial,
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”.
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AGU ‐ Orientação Normativa nº 34,
de 13 de dezembro de 2011
As hipóteses de inexigibilidade (art. 25) e dispensa de
licitação
ç ((incisos III e seguintes
g
do art. 24)) da lei nº
8.666, de 1993, cujos valores não ultrapassem aqueles
fixados nos incisos I e II do art. 24 da mesma lei,
dispensam a publicação na imprensa oficial do ato que
autoriza a contratação direta, em virtude dos princípios
da economicidade e eficiência, sem prejuízo da
utilização de meios eletrônicos de publicidade dos atos
e da observância dos demais requisitos do art. 26 e de
seu parágrafo único, respeitando‐se o fundamento
jurídico que amparou a dispensa e a inexigibilidade.

Questão 7 ‐ Conclusão
Todo e qualquer ato de dispensa e de
inexigibilidade deve ser publicado no Diário Oficial,
inclusive contratações cujos valores sejam iguais ou
inferiores ao limite para dispensa em função do
valor (art. 24, incs. I e II, da Lei nº 8.666/93)? Qual
o entendimento do TCU e da AGU sobre esse
assunto?
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Questão 8
Quais situações de emergência justificam a
contratação com fundamento no art.
art 24,
24 inc.
inc IV,
IV da
Lei de Licitações?

Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação: (...)
IV ‐ nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
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TCU ‐ Acórdão nº 1.876/2007 – P
Sumário
1. A situação prevista no art. 24, VI, da Lei nº 8.666/93
não distingue a emergência real, resultante do
imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas as hipóteses,
a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência de atendimento a situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares.

2. A incúria ou inércia administrativa caracteriza‐se
em relação ao comportamento individual de
determinado agente público, não sendo possível
falar se da existência de tais situações de forma
falar‐se
genérica, sem individualização de culpas.
(...)
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Voto
13. De fato, se caracterizada a existência de
situação em que a demora no atendimento possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, faz‐se não apenas
recomendável, mas imperativa a adoção de
i di
imediata
solução,
l ã ainda
i d que implique
i li
na realização
li ã
de contratação direta, sem licitação.

14. Consoante bem definiu o Voto acima referenciado
que sustentou a Decisão nº 138/98‐Plenário, a ausência
de planejamento e a contratação direta fundamentada
em situação de emergência caracterizam situações
distintas, não necessariamente excludentes. Estará
incorrendo em duplo erro o administrador que, ante a
situação de iminente perigo, deixar de adotar as
situações emergenciais recomendáveis, ainda que a
emergência tenha sido causada por incúria
administrativa. Há que se fazer a clara definição da
responsabilidade: na eventual situação aludida, o
responsável responderá pela incúria, não pela
contratação emergencial.
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TCU ‐ Informativo de Jurisprudência
nº 95
É possível a contração por dispensa de licitação,
com suporte
t no comando
d contido
tid no inciso
i i IV do
d
art. 24 da Lei nº 8.666/1993, ainda que a
emergência decorra da inércia ou incúria
administrativa, devendo ser apurada, todavia, a
responsabilidade do agente público que não adotou
tempestivamente as providências a ele cabíveis

Representação, com pedido de medida cautelar,
apontou possíveis irregularidades na contratação
direta, por dispensa de licitação, de empresa para
instalar nova rede de gás no Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho – HUCFF. Em face da
existência de indícios de que não se teria configurado
a hipótese de emergência invocada, prevista no inciso
IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, o Presidente do
Tribunal, em substituição ao relator, suspendeu, em
caráter cautelar, a execução do respectivo contrato,
decisão essa que mereceu endosso do Plenário.
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Nesta oportunidade, ao examinar os esclarecimentos
apresentados pela entidade, anotou o relator do feito
que a suposta circunstância emergencial consistiu no
repasse tardio de recursos ao HUCFF para fazer frente
às respectivas despesas, o que teria impedido a
deflagração de regular procedimento licitatório. O
relator, ao examinar os esclarecimentos apresentados,
reconheceu que, mesmo quando há “inércia ou incúria
administrativa”, é possível efetuar contratação com
suporte no referido permissivo legal, “devendo ser
apurada, todavia, a responsabilidade do agente
público que não adotou tempestivamente as
providências a ele cabíveis”.

No caso sob exame, contudo, “não restou
caracterizada a situação emergencial ou calamitosa
capaz de ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas,
pessoas obras,
obras serviços,
serviços
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares”. Não se demonstrou a ocorrência de
problemas que demandassem a instalação urgente
de uma nova rede de gás no hospital
hospital. O Tribunal,
Tribunal
então, ao acolher sua proposta, decidiu:
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“9.2. determinar ao HUCFF, com base no art. 71, IX,
da Constituição Federal, que adote, no prazo de cinco
dias a contar da ciência, as providências necessárias à
anulação da Dispensa de Licitação 257/2011
257/2011, e dos
eventuais atos dela decorrentes, inclusive o contrato
celebrado com a empresa TX Comércio de Produtos
Médicos Ltda., encaminhando ao Tribunal, no mesmo
prazo, documentação
p
ç q
que comprove
p
o cumprimento
p
desta determinação”. Acórdão n.º 425/2012‐TCU‐
Plenário, TC‐038.000/2011‐3, rel. Min. José Jorge,
29.2.2012.

Questão 8 ‐ Conclusão
Quais situações de emergência justificam a
contratação com fundamento no art.
art 24,
24 inc.
inc IV,
IV da
Lei de Licitações?
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Questão 9
Como deve ser computado o prazo máximo de 180
dias para contratações com base no art.
art 24,
24 inc
inc. IV,
IV
da Lei de Licitações? Caso a situação de emergência
não tenha cessado, esse prazo pode ser
prorrogado?

Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação: (...)
IV ‐ nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
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TCU ‐ Acórdão nº 158/2010 – 2ª C
Relatório
A áli
Análise:
3.16.1. Assim, é possível ocorrer dispensa de
licitação quando ficar claramente caracterizada
urgência de atendimento à situação que possa
ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares. (...)

(...) A situação, consoante consignada na lei, deve
servir somente para o atendimento de situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras ou serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência
ou calamidade.
3.16.2.
3
16 2 Como se sabe
sabe, o prazo máximo para uma
contratação emergencial é de 180 dias, não podendo
ser prorrogado, conforme letra do Artigo 24 Inciso IV
da Lei 8666/93 e alterações posteriores. (...)
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(...) Entretanto, haverá ocasiões em que decorrido
aquele prazo, a situação de emergência ainda
persiste, como nos casos de uma grande epidemia,
catástrofes inundações etc
catástrofes,
etc. A solução será a
celebração de um novo emergencial por um novo
prazo e através de novo processo. Como se verifica,
não se trata de prorrogação de contrato emergencial
após
p o decurso de 180 dias, mas sim da celebração
ç de
um novo contrato emergencial, que inclusive poderá
ou não ser celebrado com a mesma pessoa física ou
jurídica após pesquisa de valores.

3.16.3. O Tribunal de Contas da União, com relação
à possibilidade da celebração de novo contrato
emergencial por mais 180 dias, transcrevendo lição
de Ivan Barbosa Rigolin e Marco Túllio Bottino,
Bottino
assim se posicionou: “Caso outro estado
emergencial ou calamitoso ocorra dentro dos cento
e oitenta dias do primeiro, outra aquisição,
devidamente justificada,
justificada através de outra
contratação direta, sempre poderá ser realizada ‐ e
ainda que seja com a mesma pessoa física ou
jurídica; (...)
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(...) o que se veda é a PRORROGAÇÃO de um
mesmo contrato, para além de cento e oitenta dias;
isto parece mais razoável do que entender ter a lei
proibido toda e qualquer prorrogação dentro desse
prazo, até porque estaria, nesse passo,
tumultuando terrivelmente o disciplinamento das
prorrogações previsto nos artigos 57 e seguintes”.
(Decisão 822/97/TCU‐Plenário).
822/97/TCU‐Plenário) Portanto,
Portanto
perfeitamente legal a celebração de novo contrato
emergencial se esta situação persistir após o
decurso dos 180 dias previstos em Lei. (...)

(...) Impende salientar que os períodos do contrato
emergencial poderão ser, de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120
dias até um máximo de 180 dias. Assim de uma
contratação emergencial inicial for de 90 dias, ao fim dos
quais ainda persista a situação,
situação aí sim poderá haver uma
prorrogação por mais 90 dias.
3.16.4. O Tribunal de Contas da União dá um parâmetro
importante: se a contratação emergencial demorar mais
que trinta dias da ocorrência do fato que a justifica, o TCU
não considerará que existiu emergência
emergência, já que em trinta
dias teria sido possível realizar ao menos um convite, que
suprisse ao menos parte da necessidade, que a seguir
poderia ser licitada em sua totalidade pela modalidade
adequada, se essa não for o próprio convite. (...)
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Não quer dizer o TCU que irá aceitar que
contratação ocorrida em uma semana do fato será
acatado como emergencial, mas uma coisa é certa:
passaram se mais de 30 dias do fato,
passaram‐se
fato então
emergência não existiu. Esse dado do TCU, é claro,
vale para a esfera federal apenas, mas já é um
importante parâmetro, porque com ele o TCU nos
indica o que entende como contratação
emergencial em tempo razoável.

TCU ‐ Acórdão nº 1.901/2009 – P
Voto
71. Em
71
E análise
áli preliminar,
li i
eu tenderia
t d i a considerar
id
mais adequada a conclusão a chegou Ministério
Público junto a este Tribunal, no sentido de que a
melhor solução seria a celebração de novos
contratos emergenciais,
emergenciais com base no art.
art 24,
24 IV,
IV da
Lei 8.666/93, que teriam por objeto as obras não
realizadas ainda consideradas emergenciais.
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72. Não obstante, não se pode ignorar o curtíssimo
espaço de tempo disponível para a adoção das medidas
emergenciais que ainda se fazem necessárias. Pelo
menos a proteção das áreas destruídas do porto ‐ cuja
nova exposição a uma cheia do Rio Itajaí pode redundar
em maiores danos, abrangendo os aterros dos Berços 1
e 2/3, a lateral exposta do Berço 0, recém construído, a
retroárea do porto e, até mesmo as áreas urbanas
limítrofes às instalações portuárias, que não mais
contarão com a proteção advinda dos próprios berços ‐
deve ser iniciada de imediato e concluída a tempo
(antes das próximas chuvas de verão), não havendo
certeza de que tal objetivo possa ser atingido.

73. Em vista dessa premência de tempo, considero
relevante se mantenha a possibilidade de a SEP/PR,
sempre a seu fundamentado juízo, prorrogar os
contratos emergenciais já celebrados,
celebrados ainda que
apenas para a consecução desse objetivo, de forma
a aproveitar a mobilização e maquinário já
presentes na área do porto, adquirir os materiais
ainda necessários e iniciar/continuar os serviços
sem lapso maior de tempo.
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TCU ‐ Acórdão nº 2.024/2008 – P
Sumário
O limite
li it de
d 180 dias
di para execução
ã de
d serviços
i
emergenciais, referido no inciso IV do art. 24 da Lei
nº 8.666/1993, pode ser ultrapassado se isso for
indispensável para a preservação do bem protegido.

TCU ‐ Acórdão nº 106/2011 – P
Voto
14. Por sua vez, argumentou‐se no âmbito do Acórdão
3238/2010 ‐ Plenário
Pl á i que a extrapolação
t
l ã d
do prazo de
d
180 dias previsto no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93
é possível se isso for fundamental para proteger o
interesse público. Destaco o seguinte excerto do voto
do mencionado Acórdão:
“Ao comentar o inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, o
doutrinador Marçal Justen Filho assim expôs (in
Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos ‐ 11ª Ed. p. 241):
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“As limitações impostas às contratações por
emergência têm de ser interpretadas em face do
interesse a ser tutelado. (...) Por isso, o próprio
limite de 180 dias deve ser interpretado com
cautela. Afigura‐se claro que tal dimensionamento
pode e deve ser ultrapassado, se essa alternativa
for indispensável a evitar o perecimento do
interesse a ser protegido.
protegido ” (grifei)

Com efeito, não se olvida que a regra geral é que as
contratações efetuadas pela Administração Pública
devem ser precedidas de licitação. Entretanto, no
caso da hipótese em abstrato aqui tratada
tratada, admite‐
se a contratação sem licitação para se afastar mal
maior, quais sejam, danos irreparáveis e/ou riscos
insuportáveis causados por uma maior demora na
contratação
ç em decorrência da realização
ç de
procedimento licitatório. Trata‐se de opção do
legislador ordinário com amparo no inciso XXI do
art. 37 da Constituição Federal.
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Esses riscos/danos nem sempre estarão afastados
após o transcurso de 180 dias. Caso estejam, não há
maiores questionamentos de que o prazo deve ser
respeitado Entretanto
respeitado.
Entretanto, caso não estejam,
estejam o
interesse público primário deve ser atendido. A
relevância do interesse coletivo e social do objeto
contratado, bem como a urgência em seu
atendimento pode fazer com que seja colocado em
atendimento,
segundo o estrito cumprimento desse dispositivo
legal.”

15. Alinho‐me com esse entendimento, ao mesmo
tempo em que destaco que o Acórdão 3238/2010 ‐
Plenário informa que a jurisprudência deste
Tribunal vem admitindo a extrapolação do referido
prazo em situações excepcionais, a exemplo dos
Acórdãos 845/2004, 1941/2007 e 2024/2008, todos
do Plenário.
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16. Considero que tal posição se aplica aos três casos
apresentados pelo Governador do Estado de Alagoas.
Tanto na hipótese de obras já contratadas, com
ç iniciada ou não,, q
quanto naquelas
q
ainda a
execução
contratar, vislumbro a possibilidade de ser
ultrapassado o limite legal de 180 dias, desde que
persista a situação de urgência com risco de prejuízo
ou comprometimento da segurança de pessoas, obras,
serviços,
i
equipamentos
i
t e outros
t
bens,
b
públicos
úbli
ou
particulares, e que as referidas obras sejam
estritamente necessárias para o atendimento da
situação emergencial ou calamitosa. (...)

Acórdão
9.1. comunicar ao (...) que, com fundamento na
jurisprudência do TCU, o limite de 180 dias previsto no
inciso IV do art
art. 24 da Lei 8
8.666/93
666/93 pode ser
ultrapassado quando o objeto contratual a ser
executado além desse prazo preencher as seguintes
condições do referido dispositivo legal: “urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de
d pessoas, obras,
b
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares” e “somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa”;
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TCU ‐ Decisão nº 820/1996 – P
Decisão
2. (...)
2
( ) é possível,
í l quando
d da
d dispensa
di
(...),
( ) o
retardamento do início e a devolução da contagem
do prazo de 180 dias, desde que as ações tomadas
pela Administração tenham sido prejudicadas pela
superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
imprevisível
estranho à vontade das partes.

TJ/PR ‐ Apelação Cível nº 459.860‐5 –
Quinta Câmara Cível
Voto
Nesse sentido, não socorre ao Ministério Público
também a assertiva de que não fora respeitado o
prazo do artigo 24, IV, pois os 6 meses deveriam ser
contados da urgência e não da assinatura do
contrato.
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É que tal interpretação é muito restritiva, na
verdade este prazo dever ser analisado, tendo em
conta o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade até porque nem sempre a situação
razoabilidade,
de emergência é passível de ser sanada dentro de
tal prazo, sendo possível, mesmo a contrário senso
da lei, prorrogá‐lo em face de dados que
evidenciem a permanência da situação de
emergência (nesse sentido MARÇAL JUSTEN FILHO,
Comentários à Lei de Licitações, 9ª edição, p. 242).

Significa que a razoabilidade há de pautar o juiz a ponto
de não permitir a extensão demasiada do prazo do
contrato, mas também não deixar de permitir extensão
proporcional no caso de esta se mostrar necessária.
No presente caso, dada a complexidade dos trabalhos
realizados no Lixão: 6 meses; prazo em que a obra foi
efetivamente concluída e a contento, pelo que se vê dos
autos; parece ser bastante razoável, somado ao fato de
que a emergência,
q
g
, na verdade,, não deve ser considerada
desde a determinação anterior da Justiça (muito antes
do contrato), mas sim da renovação dos fatos, aferido,
aliás, pelo TAC firmado em dezembro de 2005 e pelo
ofício do IAP emitido em fevereiro de 2006.
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Questão 9 ‐ Conclusão
Como deve ser computado o prazo máximo de 180
dias para contratações com base no art.
art 24,
24 inc
inc. IV,
IV
da Lei de Licitações? Caso a situação de emergência
não tenha cessado, esse prazo pode ser
prorrogado?

Questão 10
Diante da suspensão de determinada licitação em
virtude de liminar em mandado de segurança,
segurança a
Administração poderá adquirir o objeto da licitação
suspensa por meio de contratação por emergência?
Como fica a licitação?
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STJ ‐ AgRgMC nº 4.081/DF
Ementa
SSuspenso o certame
t
por ordem
d
do
d eminente
i
t Juízo
J í
de primeiro grau, por requerimento do próprio
Distrito Federal foi determinado o seu
prosseguimento, motivo pelo qual deverá sujeitar a
pessoa jurídica de direito público às conseqüências
naturais do julgamento final do writ.
(...)

Deve ser observado, contudo, que a Lei de
Licitações traz em seu artigo 24, inciso IV, a
possibilidade de contratação temporária, razão pela
qual não há risco de paralisação do serviço público
em decorrência da eventual demora na solução
definitiva da lide.

57

24/04/2012

Questão 10 ‐ Conclusão
Diante da suspensão de determinada licitação em
virtude de liminar em mandado de segurança,
segurança a
Administração poderá adquirir o objeto da licitação
suspensa por meio de contratação por emergência?
Como fica a licitação?

Questão 11
Qual a diferença entre licitação deserta e
fracassada? Quais os requisitos para a configuração
das hipóteses previstas no art. 24, incs. V e VII, da
Lei de Licitações? Essas situações de dispensa
podem ser utilizadas se a licitação anterior foi na
modalidade pregão?
p g
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Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
( )
(...)
V ‐ quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.
(...)

VII ‐ quando as propostas apresentadas
consignarem preços manifestamente superiores aos
praticados no mercado nacional, ou forem
incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais
competentes, casos em que, observado o parágrafo
único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação,
será admitida a adjudicação direta dos bens ou
serviços por valor não superior ao constante do
serviços,
registro de preços, ou dos serviços;
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 Licitação deserta –

Ninguém participa.

 Licitação fracassada –

Há licitantes, no entanto,
todos são inabilitados ou desclassificados

Pressupostos do inc. V do art. 24
da Lei nº 8.666/93
 Nova licitação
ç deve

importar
p
prejuízo
p
j
para o
p

interesse público.
 A contratação deve

guardar as mesmas condições

da licitação.
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TJ/SP ‐ AC nº 153.467‐5/0‐00 – Nona
Câmara de Direito Público
3. A sentença apelada, após afastar preliminares,
anotou que realmente foi ilegal a admissão da 35ª
participante na concorrência, e que, diante da
retirada de todas as participantes, ocorreu o que
tecnicamente caracterizaria situação de licitação
fracassada, admitindo a equiparação à licitação
deserta (…).

TC/SC ‐ Prejulgado nº 822
A dispensa de licitação com fundamento no inciso
V do artigo 24 da Lei Federal n
n°8
8.666/93
666/93 só é
admissível quando nenhum interessado apresentar
envelopes de documentação de habilitação e
proposta de preços – licitação deserta. Não cabe a
dispensa
p
quando
q
todos os p
participantes
p
foram
inabilitados ou desclassificados – licitação
fracassada –, sujeitando a Administração à
repetição do certame.
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STJ ‐ REsp nº 582.030
Voto
À luz desse comando
comando, vislumbram‐se
vislumbram se duas
alternativas na hipótese de licitação deserta: ou a
Administração realiza novo procedimento
licitatório, ou, caso isso possa trazer‐lhe prejuízo,
contrata diretamente o particular.
particular (...)
( )

(...) A primeira hipótese dá ensejo a que a
Administração reavalie as formas de divulgação da
seleção, como modo de atrair possíveis interessados
(lembre se que, em certas modalidades licitatórias,
como o convite, sequer é necessária a publicação do
resumo do edital na imprensa oficial) ou até mesmo
determinadas cláusulas do instrumento convocatório
que possam estar restringindo o universo de possíveis
contratados. Já a segunda hipótese não ampara a
pretensão do recorrente, pois a contratação
independentemente de licitação depende da indicação
precisa dos motivos pelos quais haveria prejuízo à
Administração pela repetição do certame.
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TCU ‐ Decisão nº 655/1995 – P
Relatório
Assim, considerando que o objetivo perseguido no
comando legal em comento, o inciso V do art. 24, é
evitar o desperdício de recursos públicos com a
repetição de procedimentos administrativos que
provavelmente não terão eficácia, então não há
ló i em obrigar‐se
lógica
bi
a Administração
Ad i i t ã à repetição
ti ã
indefinida do processo licitatório para alienar
materiais que não encontram compradores dispostos
a participar dessas licitações.

TCU ‐ Acórdão nº 5.468/2008 – 2ª C
Relatório
Análise: a Lei nº 8.666/93, a respeito desse
assunto, dispõe, no seu art. 48, inciso II, que
deverão ser desclassificadas as propostas que
apresentarem valor global superior ao limite
estabelecido
t b l id pela
l administração.
d i it ã
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O § 3º do mesmo artigo dispõe, por sua vez, que
quando todas as propostas forem desclassificadas a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de
oito dias úteis para a apresentação de novas
propostas escoimadas das causas que ensejaram a
desclassificação.

Já no inciso VII do art. 24 da mesma lei, consta que
quando as propostas apresentadas consignarem
preços manifestamente superiores aos praticados
no mercado nacional ou forem incompatíveis com
os fixados pelos órgãos oficiais competentes a
administração poderá dispensar a licitação, nos
casos em que, depois de observado o disposto no
§ 3º do art. 48 da LLCA,, a situação
ç ainda p
persistir.
Mesmo assim, a adjudicação direta deverá
observar os preços praticados no registro de preço
ou dos serviços.
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Assim, de acordo com a legislação supracitada, a
Funasa, no caso em tela, deveria ter desclassificado a
empresa [omissis], uma vez que sua proposta estava
acima do valor de mercado (art. 48, inciso II, c/c os
relatórios de engenharia de fls. 433 e 446), ter dado o
prazo de 8 (oito) dias úteis para que fossem
apresentadas novas propostas com valores iguais ou
inferiores ao de mercado (§ 3º do art. 48), para só
então, com a persistência da situação anterior, partir
para uma contratação direta (art. 24, inciso VII), mesmo
assim, obedecendo ao preço estimado por ela (Funasa).

Neste sentido, é a orientação constante na 3ª edição
do livro de Licitações e Contratos ‐ Orientações
Básicas ‐ editado pelo TCU em 2006, p. 395, que, ao
conceituar Licitação Fracassada
Fracassada, enfatizou,
enfatizou literis:
“‐ A contratação, por dispensa, não poderá ocorrer
antes que a Administração fixe o prazo de 8 dias úteis
para apresentação de nova documentação, ou de
outras propostas
propostas, livre das causas ou motivos que
deram causa à inabilitação ou desclassificação. Se,
ainda assim, a licitação caracterizar‐se fracassada
poderá ser aplicada a dispensa de licitação.’ (...)
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Voto
12. (...) acolho na íntegra as conclusões da
unidade técnica.

TCU ‐ Acórdão nº 576/2009 – P
1.5. Determinações:
(...)
1.5.2. Determinar à (...) que, na hipótese de dispensa
de licitação do art. 24, VII, da Lei 8.666/93, realize
pesquisa de preços a fim de demonstrar a
equivalência entre o preço contratado e os
praticados pelo mercado, abstendo de adotar, como
parâmetro de aceitabilidade, o preço de
contratações em exercícios anteriores;
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AGU ‐ Orientação Normativa nº
12, de 1º de abril de 2009
Não se dispensa licitação, com fundamento nos
incs. V e VII do art. 24 da lei no 8.666, de 1993, caso
a licitação fracassada ou deserta tenha sido
realizada na modalidade convite.

Questão 11 ‐ Conclusão
Qual a diferença entre licitação deserta e
fracassada? Quais os requisitos para a configuração
das hipóteses previstas no art. 24, incs. V e VII, da
Lei de Licitações? Essas situações de dispensa
podem ser utilizadas se a licitação anterior foi na
modalidade pregão?
p g
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Questão 12
Os incs. VIII e XVI preveem hipóteses de dispensa
para a contratação de órgãos e entida
entida‐des
des
integrantes da própria estrutura da Administração.
Quais os requisitos para a confi‐guração dessas
situações?

Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
VIII ‐ para a aquisição, por pessoa jurídica de direito
público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a
Administração Pública e que tenha sido criado para
esse fim específico em data anterior à vigência desta
Lei, desde que o preço contratado seja compatível
com o praticado no mercado;
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Requisitos


Órgão ou entidade que integre a Administração
Pública criado para esse fim específico;



O objeto deve versar sobre aquisição ou prestação de
serviços, excluindo, por conseguinte, a realização de
obras;



O contratante deve ser pessoa jurídica de direito
público interno;



Entidade contratada criada antes da Lei nº 8.666/93;



Preço compatível com o mercado.

AGU ‐ Orientação Normativa nº
13, de 1º de abril de 2009
Empresa pública ou sociedade de economia mista
que exerça atividade econômica não se enquadra
como órgão ou entidade que integra a
administração pública, para os fins de dispensa de
licitação com fundamento no inc. VIII do art. 24 da
lei no 8.666, de 1993.
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TCU ‐Acórdão nº 6.931/2009 – 1ª C
Sumário
REPRESENTAÇÃO. JOGOS PANAMERICANOS E
REPRESENTAÇÃO
PARAPANAMERICADOS DE 2007. DISPENSA INDEVIDA
DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE INSUFICIENTE PARA
APLICAÇÃO DE MULTA. ARQUIVAMENTO.
1. Os serviços prestados pelos Correios
1
Correios, em caráter
complementar aos previstos na Lei 6.538/1978, não
integram o serviço postal, explorado em regime de
monopólio pela União (CF, art. 21, X).

2. Apenas as entidades que prestam serviços públicos de
suporte à Administração Pública, criadas para esse fim
específico, podem ser contratadas com dispensa de
licitação, nos termos do art. 24, inciso VIII, da Lei
8.666/1993.
/
3. As empresas públicas e sociedades de economia mista
que se dedicam à exploração de atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços sujeitam‐se ao regime jurídico das empresas
privadas (CF, 173), em consonância com os princípios
constitucionais da livre concorrência e da isonomia, e não
podem ser contratadas com dispensa de licitação
fundamentada no art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993
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Lei nº 8.666/93
Art. 24 (...)
XVI ‐ para a impressão
i
ã dos
d diários
diá i oficiais,
fi i i de
d
formulários padronizados de uso da administração,
e de edições técnicas oficiais, bem como para
prestação de serviços de informática a pessoa
jurídica de direito público interno,
interno por órgãos ou
entidades que integrem a Administração Pública,
criados para esse fim específico;

Requisitos
 Órgão ou

entidade que integre a Administração
Pública criado para esse fim específico;

 Objeto restrito: impressão

de diários oficiais,
formulários padronizados de uso da
Administração, edições técnicas oficiais, bem
como prestação de serviços de informática;

 Contratante deve

ser pessoa jurídica de direito

público interno.
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Questão 12 ‐ Conclusão
Os incs. VIII e XVI preveem hipóteses de dispensa
para a contratação de órgãos e entida
entida‐des
des
integrantes da própria estrutura da Administração.
Quais os requisitos para a confi‐guração dessas
situações?

Questão 13
Quando é cabível a contratação direta fundada no
inc X do art.
inc.
art 24 da Lei de Licitações para a compra
ou a locação de imóveis pela Administração?
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Lei nº 8.666/93
Art. 24. (...)
X ‐ para compra ou locação
l
ã de
d imóvel
i ó l destinado
d ti d ao
atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e
de localização condicionem a sua escolha, desde
que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado.

Requisitos
 O imóvel

deve se destinar ao atendimento das
finalidades precípuas da Administração;

 Realizar avaliação

prévia;

 Preço compatível com o

valor de mercado;

 Necessidades de

instalação e de localização
condicionem a sua escolha.
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STJ ‐ REsp nº 797.671/MG
Acerca da dispensa de licitação, prevista no art. 24,
X da Lei 8
X,
8.666/93,
666/93 leciona Marçal Justen Filho,
Filho in
Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, Ed. Dialética, São Paulo, 2005,
litteris:
“16)
16) Compra ou Locação de Imóvel (Inc
(Inc. X):

A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o
interesse sob tutela estatal ser satisfeito através de outro
imóvel, que não aquele selecionado. As características
do imóvel (tais como localização, dimensão, edificação,
destinação etc.)
etc ) são relevantes,
relevantes de modo que a
Administração localiza o imóvel que se presta a atender
seus interesses ou não o encontra. Na primeira hipótese,
cabe‐lhe adquirir (ou locar) o imóvel localizado; na
segunda, é impossível a locação ou aquisição. A
aquisição ou locação de imóvel destinado a utilização
específica ou em localização determinada acarreta
inviabilidade de competição. Trata‐se de hipótese de
inexigibilidade de licitação e o caso sujeita‐se ao
disposto no art. 25.
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TCU ‐Acórdão nº 216/2007 – P
Voto
7.4.1.
7
4 1 Conforme
C f
apurado
d pela
l equipe
i d
de auditoria,
dit i
embora a Eletrobrás tenha tido, de fato, a intenção
de adquirir o Edifício Serrador, tal aquisição não se
concretizou, pelas razões relatadas no Relatório que
antecede este Voto.
Voto (...)
( )

(...) Registro que a opção pelo referido prédio
ocorreu após a ciência, por parte da empresa, das
conclusões a que chegou o Grupo de Trabalho,
instituído para analisar as opções possíveis para a
reunião, em um só local, de todas suas unidades
administrativas, no sentido de que o aquele edifício
era o que melhor atenderia aos critérios por ela
elegidos quais sejam,
elegidos,
sejam localização,
localização preço e área
privativa. De qualquer forma, as irregularidades
aventadas na imprensa não se concretizaram.
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TCU ‐ Acórdão nº 1.894/2008 – P
Voto
17. Tal
17
T l situação
it ã ocorre porquanto
t a administração,
d i it ã
após definir de forma justificada qual imóvel atende
as suas finalidades precípuas, deve observar se as
necessidades de instalação e localização do bem
condicionam a sua escolha,
escolha sem olvidar da
compatibilidade do preço com o valor de mercado.

18. A impossibilidade de o interesse estatal ser
satisfeito por outro imóvel, que não aquele selecionado
pela administração, será preponderante para utilização
do dispositivo legal que permite a dispensa de certame,
cabendo à Administração demonstrar que seu interesse
não seria atendido acaso o imóvel desejado não fosse o
escolhido. O próprio fato de o objeto ser um imóvel,
que, via de regra, é bem de natureza infungível, conduz
a essa conclusão, haja vista que possui características
específicas e inconfundíveis, decorrentes da
impossibilidade de se dar outro bem que contemplasse
as peculiaridades requeridas pela administração,
condicionantes, portanto, de sua escolha.
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TCU ‐ Acórdão nº 16/2006 – P
Relatório
12. Em resumo, a dispensa foi irregular, já que não
foram apresentados elementos que demonstrassem a
necessidade de instalação do Inmetro/SC no prédio
adquirido; houve, ao contrário, uma inversão do
processo: escolheu‐se o imóvel a ser comprado e,
posteriormente, foram alegadas as necessidades que
tornariam o imóvel escolhido como o único disponível
em condições de atender a tais necessidades criadas.
Além disso, os equipamentos, a mobília e a decoração
foram adquiridos junto com o imóvel (‘porteira
fechada’), sem licitação e sem uma efetiva avaliação. (...)

O primeiro indício de que houve falha no
procedimento empreendido pela entidade foi o fato
de não constarem, no processo de aquisição,
motivos que indicassem de forma objetiva a
impossibilidade de procedimento licitatório. Ou
seja, não foram declinadas razões indicativas de
que apenas o imóvel escolhido tinha o condão de
atender às necessidade do Inmetro/SC.
Inmetro/SC ”

77

24/04/2012

TCU ‐ Acórdão nº 444/2008 – P
Voto
10.
0 O aart.
t 24,, inciso
c so X,, da Lei
e de Licitações
c tações
estabelece ser dispensável a licitação ‘para a
compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precípuas da
Administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia’.

11. Verifica‐se, portanto, que a utilização desse
dispositivo só é possível quando se identifica um imóvel
específico cujas instalações e localização sinalizem que
ele é o único que atende o interesse da administração.
(...)
Acórdão
9.2. determinar ao (...) que, ao proceder à compra ou à
locação de imóvel, somente utilize o art. 24, inciso X, da
Lei 8.666/93, quando identificar um imóvel específico
cujas instalações e localização evidenciem que ele é o
único que atende o interesse da administração, fato que
deverá estar devidamente demonstrado no respectivo
processo administrativo;
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TC/MG ‐ Processo Administrativo nº
688.057
A licitação, por mais imprescindível que seja,
determinante que é da igualdade entre os
participantes, não pode se sobrepor ao interesse
público. E, como exposto, os pressupostos para a
efetivação do aludido interesse restaram presentes [no
caso em exame]. Quando a Administração precisa de
um imóvel em localização especial, para uma
destinação peculiar, mitigada deverá ser a competição
entre os particulares. (...)

(...) Exemplo claro de ponderação de interesses.

Tamanha a possibilidade de se dispensar o
certame que há autores que defendem,
inclusive, que o presente caso é de inviabilidade
de competição. Como se inexigibilidade fosse.
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Questão 13 ‐ Conclusão
Quando é cabível a contratação direta fundada no
inc X do art.
inc.
art 24 da Lei de Licitações para a compra
ou a locação de imóveis pela Administração?

Questão 14
Contrato de locação firmado com base no inc. X do
art 24 da Lei nº 8.666/93
art.
8 666/93 pode ser prorrogado por
prazo indeterminado? Qual o limite máximo de
tempo? Qual a orientação do TCU?
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Lei nº 8.666/93
Art. 62. (...)
§ 3º Aplica‐se
A li
o disposto
di
t nos arts.
t 55 e 58 a 61
desta Lei e demais normas gerais, no que couber:
I ‐ aos contratos de seguro, de financiamento, de
locação em que o Poder Público seja locatário, e aos
demais cujo conteúdo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado;

Lei nº 8.666/93
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
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TCU ‐ Acórdão nº 1.127/2009 – P
Acórdão
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão Plenária, em:
9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 1º,
inciso XVII,
XVII da Lei nº 8.443/92
8 443/92 c/c art.
art 264,
264 inciso III,
III do
RITCU, para responder ao consulente, relativamente
aos contratos de locação de imóveis em que a
Administração Pública figura como locatária, que:

9.1.1 pelo disposto no art. 62, § 3º, inciso I, da Lei
nº 8.666/93, não se aplicam as restrições
constantes do art. 57 da mesma Lei;
9.1.2.
9
1 2 não
ã se aplica
li a possibilidade
ibilid d de
d ajustes
j
verbais e prorrogações automáticas por prazo
indeterminado, condição prevista no artigo 47 da
Lei nº 8.245/91, tendo em vista que (i) o parágrafo
único do art.
art 60 da Lei nº 8.666/93,
8 666/93 aplicado a esses
contratos conforme dispõe o § 3º do art. 62 da
mesma Lei, considera nulo e de nenhum efeito o
contrato verbal com a Administração e (ii) (...)
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(...) o interesse público, princípio basilar para o
desempenho da Administração Pública, que visa
atender aos interesses e necessidades da coletividade,
impede a prorrogação desses contratos por prazo
indeterminado;
9.1.3. a vigência e prorrogação deve ser analisada caso
a caso, sempre de acordo com a legislação que se lhe
p e conforme os p
princípios
p q
que regem
g
a
impõe
Administração Pública, em especial quanto à verificação
da vantajosidade da proposta em confronto com outras
opções, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93;

TRF/4ª R ‐ AC nº 95.04.61885‐5/RS
Ementa
1. A locação
1
l
ã de
d iimóvel
ó l pela
l Administração,
Ad i i t ã
conquanto regida por algumas regras de direito
público, sofre maior influxo de normas de direito
privado, aplicando‐se‐lhe, na essência, a Lei do
Inquilinato.
Inquilinato
2. Estando o contrato por prazo indeterminado,
possível a denúncia vazia.
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TC/SC ‐ Prejulgado nº 318
Nada obsta que o Poder Público efetue locação de
imóvel com pessoa jurídica e/ou física,
física utilizando
utilizando‐se
se
da figura da dispensa de licitação, na forma como
dispõe o artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93; e com
fundamento no artigo 62, § 3º, inciso I, da Lei das
Licitações,
ç , a restrição
ç imposta
p
à renovação
ç de
contratos por força do disposto no artigo 57 não é
aplicável na locação de imóveis.

TC/SC ‐ Prejulgado nº 1.660
O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a
locação, no estado em que o recebeu, salvo as
deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23,
inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91).
2. Findo o prazo estipulado no contrato, se o locatário
permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem
oposição
i ã do
d locador,
l d presumir‐se‐á
i
á prorrogada
d a
locação nas condições ajustadas, mas sem prazo
determinado (art. 56, parágrafo único, da Lei Federal
nº 8.245/91).
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Questão 14 ‐ Conclusão
Contrato de locação firmado com base no inc. X do
art 24 da Lei nº 8.666/93
art.
8 666/93 pode ser prorrogado por
prazo indeterminado? Qual o limite máximo de
tempo? Qual a orientação do TCU?

Questão 15
Diante de rescisão contratual, é possível a
contratação de remanescente por dispensa, com
base no art. 24, inc. XI. Sobre essa hipótese,
pergunta‐se:
a)

É cabível em qualquer situação de rescisão
contratual – unilateral, amigável ou judicial?

b)

Caso a execução do contrato não tenha sido
iniciada, é admissível a hipótese em apreço?
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e)

Se a licitação que antecedeu o contrato foi na
modalidade pregão, pode‐se realizar a
contratação direta de remanescente? Nesse
caso, deverá ser aplicado o preço do
vencedor mesmo diante da regra do art. 4º,
inc. XVI, da Lei nº 10.520/02?

Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XI ‐ na contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, em conseqüência de
rescisão contratual, desde que atendida a ordem
de classificação
ç da licitação
ç anterior e aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço,
devidamente corrigido.
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Lei nº 10.520/02
Art. 4º (…)
XXIII ‐ se o licitante
li it t vencedor,
d convocado
d dentro
d t do
d
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, aplicar‐se‐á o disposto no inciso XVI.

Lei nº 10.520/02
Art. 4º (…)
XVI ‐ se a oferta não for aceitável ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor;
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TCU ‐ Acórdão nº 412/2008 – P
Voto
Proposta de Deliberação
(...)
11. Consta nos autos que o (...), em 22/12/1999, por
meio da Tomada de Preços n. 1/1999, contratou a
empresa (...) para executar serviços de limpeza,
conservação, copeiragem, reprografia e atendimento
telefônico. A avença foi firmada pelo prazo inicial de
24 meses, com a possibilidade de renovação por até
60 meses.

12. Em 22/5/2001, a Administração do (...)
rescindiu, unilateralmente, o referido ajuste. Seis
dias após a rescisão, a empresa (...), por ter sido a
segunda colocada na Tomada de Preços n.
n 1/1999,
1/1999
foi contratada, com base no art. 24, inciso XI, da Lei
de Licitações, para prosseguir na prestação dos
serviços.

88

24/04/2012

13. A controvérsia reside em saber se a Administração
poderia ou não ter dispensado a referida licitação. O
gestor defende a possibilidade por entender que o
edital do certame previa a prorrogação da avença por
até 60 meses. Assim, como houve a rescisão do contrato
inicial antes deste prazo, a segunda colocada, com
fundamento no já transcrito art. 24, inciso XI, poderia
prosseguir com a prestação do serviço por todo o
período.
14. O entendimento defendido pela administração (...)
está em consonância com o pensamento desta Corte.
(...)

16. Percebo que ao caso sob apreciação também
deve ser dado o mesmo tratamento. O art. 24,
inciso XI, da Lei n. 8.666/1993 não faz qualquer
ressalva a que tipo de contrato ele se aplica.
aplica Assim,
Assim
não se pode exigir do gestor interpretação restritiva
para retirar a possibilidade de utilizá‐lo somente em
determinados contratos de obras, serviço ou
fornecimento.
fornecimento
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17. A contratação do segundo colocado por conta
de rescisão contratual serve para tornar mais ágil a
Administração Pública. Não se pode reclamar a
realização de novo certame,
certame quando a legislação
permite a contratação direta. Ademais, no caso
concreto, seria desarrazoado exigir que o órgão
funcionasse sem receber os serviços de
conservação e limpeza enquanto outra licitação
fosse realizada.

18. Assim, uma vez que não há indícios nos autos
de que a contratação do segundo colocado tenha
sido efetuada ao arrepio do art. 24, inciso XI, da Lei
n 8
n.
8.666/1993,
666/1993 considero acolhida a razão de
justificativa do Sr. Mauro José do Nascimento
Campello, quanto ao tema ora tratado.
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TCU ‐ Acórdão nº 1.317/2006 – P
Ementa
RELATÓRIO DE AUDITORIA.
AUDITORIA FISCOBRAS 2005.
2005
CONVOCAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBJETO
REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE
SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
SUPERVISÃO,
OBRAS.

1. Não é possível a convocação de segunda
colocada em licitação para a execução do
remanescente de obra, serviço ou fornecimento
(art 24,
(art.
24 XI,
XI da Lei 8.666/93),
8 666/93) quando à época da
rescisão contratual não havia sido iniciada a
execução do objeto licitado.

91

24/04/2012

Voto
3. Conforme ressaltou a Unidade Técnica, não havia
respaldo para que a contratação se desse com base
no citado
i d di
dispositivo,
i i uma vez que ele
l trata de
d
contratação de remanescente de obra ou serviço,
ou seja, de obra/serviço iniciado e não concluído.
No caso em tela, a licitante vencedora sequer tinha
iniciado a execução do serviço,
serviço conforme fica
evidente em diversos documentos constantes do
processo (fls. 1056, 1059, 1061/1064, 1089/1093,
1099/1108, anexo 3, volume 5).

4. Uma vez que o contrato chegou a ser celebrado com
a licitante vencedora, tampouco poder‐se‐ia
fundamentar a contratação no art. 64, §2º, da Lei nº
8.666/93, que faculta à administração “quando
quando o
convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê‐lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório,
ou revogar a licitação.
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Questão 15 ‐ Conclusão
Diante de rescisão contratual, é possível a
contratação de remanescente por dispensa, com
base no art. 24, inc. XI. Sobre essa hipótese,
pergunta‐se:
a)

É cabível em qualquer situação de rescisão
contratual – unilateral, amigável ou judicial?

b)

Caso a execução do contrato não tenha sido
iniciada, é admissível a hipótese em apreço?

e)

Se a licitação que antecedeu o contrato foi na
modalidade pregão, pode‐se realizar a
contratação direta de remanescente? Nesse
caso, deverá ser aplicado o preço do
vencedor mesmo diante da regra do art. 4º,
inc. XVI, da Lei nº 10.520/02?
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Questão 16
Quais os requisitos para o enquadramento do inc.
XIII do art.
art 24? O que se entende por
desenvolvimento institucional? Qual o conceito
previsto na Lei nº 12.349/10? É possível contratar
serviços para a realização de concurso público com
base nesse dispositivo?
p
Qual o entendimento do
Q
TCU?

Inc. XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93
 É dispensável

a licitação na contratação de
instituição brasileira 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
q
q
reputação ético‐profissional e não tenha fins
lucrativos.
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Requisitos
 Instituição brasileira;
 Incumbida
I
bid regimentalmente
i
t l
t das
d atividades
ti id d

d
de

ensino, pesquisa ou desenvolvimento
institucional ou da recuperação social de preso;
 Com inquestionável
 Sem fins

reputação ético‐profissional;

lucrativos;

 O objeto do

contrato deve versar sobre ensino,
pesquisa, desenvolvimento institucional ou
recuperação social de preso;

 A instituição contratada deve

ter condições de
realizar tais atividades por seus próprios meios.
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TCU ‐ Súmula nº 250/2007
A contratação de instituição sem fins lucrativos,
com dispensa de licitação,
licitação com fulcro no art.
art 24,
24
inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, somente é admitida
nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o
mencionado dispositivo, a natureza da instituição e
o objeto
j
contratado,, além de comprovada
p
a
compatibilidade com os preços de mercado.

TCU ‐ Decisão nº 346/1999 – P
Relatório
3.5.2
3
5 2 A dispensa
di
d licitação
de
li it ã fundamentada
f d
t d no
inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93, somente
poderá se efetivar se comprovado o nexo entre as
atividades mencionadas no dispositivo, a natureza
da instituição e o objeto da contratação (...).
( ) ((...))
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(...) A fim de compatibilizar a norma com o
ordenamento jurídico vigente, onde se tem, no
campo da Administração Pública, o princípio maior
da licitação ‐ balizada por princípios outros como o
da impessoalidade, da moralidade ‐ impõe‐se uma
interpretação rigorosa do dispositivo legal citado,
de modo a exigir que a entidade contratada tenha
objetivos condizentes com o objeto da contratação
e estrutura que comporte o cumprimento pessoal
dos compromissos assumidos.

TCU ‐ Decisão nº 138/1998 – P
Decisão
a)) abstenha‐se
bt h
d dispensar
de
di
li it ã com
licitação
fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93, quando restar comprovado que a
instituição de que trata o referido dispositivo não
tem condições de desempenhar as atribuições para
a qual foi contratada, uma vez que nesse caso é
inadmissível a subcontratação.
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TCU ‐ Acórdão nº 569/2005 – P
Ementa
Representação formulada por unidade técnica do TCU.
Possíveis irregularidades praticadas no âmbito da (...).
Dispensa de licitação na contratação da Fundação de
Apoio, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza da Universidade do Rio de
Janeiro – FCCMN/UFRJ, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, para execução de concurso
público. Acolhimento das razões de justificativa
apresentadas pelo responsável. Conhecimento.
Determinação. Juntada dos autos às contas anuais. (...)

Relatório
18. De modo geral, as atividades relacionadas à
promoção de concurso público têm pertinência com
o desenvolvimento institucional da contratante.
Essa afirmação apóia‐se no entendimento de que a
política de recursos humanos da Administração
Pública inicia‐se com a seleção, mediante concurso
público,
úbli d
de pessoall para provimento
i
d seus cargos
de
vagos. (...)
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(...) E o desenvolvimento institucional da
Administração depende, dentre outros fatores, da
qualificação do pessoal selecionado, que deve
atender desde o princípio,
atender,
princípio às necessidades da
Administração contratante. Portanto, não há como
dissociar o desenvolvimento institucional do objeto
da realização de concurso público.

TCU ‐ Acórdão nº 2.360/2008 – 2ª C
Voto
4. (…)
4
( ) o entendimento
t di
t hodierno
h di
d t Casa
desta
C
é no
sentido da possibilidade na contratação direta, com
dispensa de licitação, de entidade para a realização
de concurso público, nos termos do art. 24, inciso
XIII da Lei nº 8.666,
XIII,
8 666 de 1993,
1993 desde que respeitadas
as exigências do referido dispositivo legal (...)
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24. Não obstante, impõe‐se reconhecer que a
interpretação do art. 24, inciso XIII, da Lei nº
8.666/1993 não suporta toda e qualquer
contratação direta de instituição para realização de
concurso público, mas apenas de instituições que
atendam aos requisitos constantes do próprio texto
legal, ou seja: ser brasileira, não ter fins lucrativos,
apresentar
p
inquestionável
q
reputação
p ç ético‐
profissional, ter como objetivo estatutário‐
regimental a pesquisa, o ensino ou o
desenvolvimento institucional. (...)

(...) Além disso, a instituição deve deter reputação
ético‐profissional na estrita área para a qual está
sendo contratada (Decisão 908/1999‐Plenário‐TCU)
e o objeto contratado deve guardar correlação com
o ensino, pesquisa ou o desenvolvimento
institucional.
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Lei nº 12.349/10
Art. 3º A Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art.
“A
t 1º As
A Instituições
I tit i õ Federais
F d i de
d Ensino
E i Superior
S
i ‐ IFES e
as demais Instituições Científicas e Tecnológicas ‐ ICTs, sobre
as quais dispõe a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do
inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
por prazo determinado,
determinado com fundações instituídas com a
finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira
estritamente necessária à execução desses projetos.

§ 1º Para os fins do que dispõe esta Lei,
entendem‐se por desenvolvimento institucional os
programas, projetos, atividades e operações
especiais inclusive de natureza infraestrutural,
especiais,
infraestrutural
material e laboratorial, que levem à melhoria
mensurável das condições das IFES e demais ICTs,
para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão,
conforme descrita no plano de desenvolvimento
institucional, vedada, em qualquer caso, a
contratação de objetos genéricos, desvinculados de
projetos específicos.
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§ 2º A atuação da fundação de apoio em projetos
de desenvolvimento institucional para melhoria de
infraestrutura limitar‐se‐á às obras laboratoriais e à
aquisição de materiais
materiais, equipamentos e outros
insumos diretamente relacionados às atividades de
inovação e pesquisa científica e tecnológica.
§ 3º É vedado o enquadramento no conceito de
d
desenvolvimento
l i
i i i
institucional,
l quando
d financiadas
fi
i d
com recursos repassados pelas IFES e demais ICTs às
fundações de apoio, de:

I ‐ atividades como manutenção predial ou
infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância,
reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços
administrativos na área de informática,
informática gráficos,
gráficos
reprográficos e de telefonia e demais atividades
administrativas de rotina, bem como as respectivas
expansões vegetativas, inclusive por meio do
aumento no número total de p
pessoal; e
II ‐ outras tarefas que não estejam objetivamente
definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
da instituição apoiada.
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Questão 16 ‐ Conclusão
Quais os requisitos para o enquadramento do inc.
XIII do art.
art 24? O que se entende por
desenvolvimento institucional? Qual o conceito
previsto na Lei nº 12.349/10? É possível contratar
serviços para a realização de concurso público com
base nesse dispositivo?
p
Qual o entendimento do
Q
TCU?

Questão 17
Se houver mais de uma instituição potencialmente
interessada em contratar com a Admi
Admi‐nistração
nistração e
que cumpra os requisitos do art. 24, inc. XIII, deve‐
se realizar licitação? Qual o posicionamento do
TCU?
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Princípio da Isonomia
 Iguais →

Igualdade

 Desiguais →

Desigualdade

TCU ‐ Acórdão nº 188/2009 – P
Acórdão
9.5. determinar à (...) que, ao aplicar recursos federais,
restrinja as contratações por dispensa de licitação com
fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993
unicamente aos casos em que reste comprovado o nexo
entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição
e o objeto a ser contratado, observando sempre a
razoabilidade do preço cotado, bem como a inexistência
d outras
de
t entidades
tid d em condições
di õ de
d prestar
t os serviços
i
a
serem contratados, devendo ser promovida, caso
contrário, licitação para escolha da melhor proposta
técnica, em obediência ao princípio constitucional da
isonomia, salvo nos casos devidamente justificados;
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TCU ‐ Acórdão nº 1.111/2010 – P
Sumário
Consulta – Dúvidas acerca da possibilidade de
contratação direta
direta, sem licitação
licitação, de empresa
responsável pela promoção de concurso público com
vistas ao recrutamento e à seleção de pessoal para os
quadros da ECT – Precedente do TCU sobre o tema –
Esclarecimento – Arquivamento.
‐ O art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993, autoriza
a contratação direta, por meio de dispensa de licitação,
de instituição qualificada na forma do dispositivo,
ainda que seja viável a competição. (...)

Acórdão
9.1. com base no art. 264, inciso VI, do Regimento
Interno do TCU, conhecer da presente consulta;
9.2. esclarecer ao consulente que é possível a
realização de concurso para provimento de cargos
ou empregos públicos, por meio da contratação
direta de entidade detentora de notória
especialização e inquestionáveis capacidade e
experiência na matéria, com fundamento no art. 24,
inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993, (...)
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(...) sem prejuízo da observância dos demais
requisitos estabelecidos na Lei para a contratação
direta, como a elaboração de projeto básico e de
orçamento detalhado (art.
(art 7º),
7º) além da razão de
escolha da instituição executante e a justificativa do
preço contratado (art. 26); e

Questão 17 ‐ Conclusão
Se houver mais de uma instituição potencialmente
interessada em contratar com a Admi
Admi‐nistração
nistração e
que cumpra os requisitos do art. 24, inc. XIII, deve‐
se realizar licitação? Qual o posicionamento do
TCU?
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Questão 18
Em que hipóteses podem ser adquiridos por
dispensa peças e componentes de equipa
equipa‐mentos
mentos
como condição para a manutenção da garantia do
bem? Caso haja competição entre possíveis
fornecedores, deverá ser realizada licitação? Essa
não é,, na verdade,, uma situação
ç de inexigibilidade?
g

Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XVII ‐ para a aquisição de componentes ou peças
de origem nacional ou estrangeira, necessários à
manutenção de equipamentos durante o período
de ggarantia técnica,, jjunto ao fornecedor original
g
desses equipamentos, quando tal condição de
exclusividade for indispensável para a vigência da
garantia;
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Questão 18 ‐ Conclusão
Em que hipóteses podem ser adquiridos por
dispensa peças e componentes de equipa
equipa‐mentos
mentos
como condição para a manutenção da garantia do
bem? Caso haja competição entre possíveis
fornecedores, deverá ser realizada licitação? Essa
não é,, na verdade,, uma situação
ç de inexigibilidade?
g

Questão 19
Como justificar e caracterizar a singularidade e a
exclusividade do fornecedor previstas no art
art. 25,
25
inc. I? Qual a base territorial necessária para a
demonstração da exclusivi‐dade? Quais os
documentos hábeis para comprovar a
exclusividade?
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Lei nº 8.666/93
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;

1ª Questão
 O objeto comercializado

pela contratada é único,
é verdadeiramente exclusivo? Isto é,
é ele
apresenta funcionalidade(s) que outros objetos
existentes no mercado não apresentam?
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2ª Questão
 A funcionalidade

do objeto comercializado pela
contratada é relevante para o interesse público a
ponto de justificar que a Administração não
contrate objetos que não apresentem tal
funcionalidade?

3ª Questão
 A pessoa a ser contratada comercializa com

exclusividade o objeto ou a utilidade pretendida
pela Administração?
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TCU ‐ Acórdão nº 2.960/2003 – 1ª C
Acórdão
9.2.5. apresente, quando das contratações por
exclusividade, justificativa detalhada dos critérios
técnicos e objetivos para a escolha do fornecedor,
abstendo‐se de aceitar atestado de exclusividade que
não abranja todo o objeto contratado, bem como
verifique
ifi
a veracidade
id d d
do conteúdo
t úd d
das d
declarações
l
õ
prestadas no atestado de exclusividade, realizando
pesquisa no mercado, fazendo constar do processo
documentação comprobatória.

TCU ‐ Súmula nº 255/2010
Nas contratações em que o objeto só possa ser
fornecido por produtor
produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, é dever do agente público
responsável pela contratação a adoção das
providências necessárias para confirmar a
veracidade da documentação
ç comprobatória
p
da
condição de exclusividade.
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Dicas para caracterizar a exclusividade
 Declaração de

especialistas, professores;

 Declaração
D l
ã de
d

agentes
t de
d outras
t entidades
tid d
administrativas;

 Outros contratos firmados

com outras entidades

administrativas;
 Laudo de

diligência realizada junto a pretensos
fornecedores.

Questão 19 ‐ Conclusão
Como justificar e caracterizar a singularidade e a
exclusividade do fornecedor previstas no art
art. 25,
25
inc. I? Qual a base territorial necessária para a
demonstração da exclusivi‐dade? Quais os
documentos hábeis para comprovar a
exclusividade?
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Questão 20
O que são serviços técnicos profissionais
especializados? O art
art. 13 é taxativo ou
exemplificativo? Como caracterizar a singularidade
do serviço e demonstrar a notória especialização da
empresa ou do profissional?

Lei nº 8.666/93
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição,
competição em especial:
(...)
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;
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Pressupostos
 Pressuposto objetivo –

O serviço deve ser

singular.
singular
 Pressuposto subjetivo –

O contratado deve
ser qualificado como notório especialista.

TCU ‐ Súmula nº 252/2010
A inviabilidade de competição para a contratação
de serviços técnicos,
técnicos a que alude o inciso II do art.
art
25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença
simultânea de três requisitos: serviço técnico
especializado, entre os mencionados no art. 13 da
referida lei,, natureza singular
g
do serviço
ç e notória
especialização do contratado.
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Singularidade X Exclusividade
TCU – Acórdão nº 410/2001 – 1ª C
Relatório
(...) ‘singular’ não significa necessariamente ‘único’. A
singularidade de um serviço diz respeito a sua
‘invulgaridade’, ‘especialidade’ ou ‘notabilidade’, quer
dizer que não se trata de algo ‘corriqueiro’. A
reestruturação de um órgão de auditoria de uma estatal
não seria serviço comum ou corriqueiro, que possa ser
prestado por qualquer auditor ou profissional do ramo.
A existência de outros profissionais que possam prestar
o serviço não basta para retirar sua singularidade.

Notória especialização
Lei nº 8.666/93
Art. 25. (...)
§ 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,
lh
equipe
i técnica,
é i ou de
d outros requisitos
ii
relacionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
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TCU ‐ Acórdão nº 342/2007 – 1ª C
Relatório
Realmente,, os artigos
g citados p
pelo responsável
p
tratam
do instituto da inexigibilidade de licitação, quando
estão presentes os requisitos elencados nos mesmos
artigos. A questão que aqui se delineia é a
comprovação, ou não, de que tais requisitos legais
foram observados pelo responsável quando da
contratação da empresa (...). Alegar apenas que a
contratação de serviços técnicos de elaboração de
projetos básico e executivo não exige licitação é uma
simplificação grosseira do texto legal.

Tais serviços são passíveis de contratação sem licitação. A
inexigibilidade não é obrigatória. A licitação é inexigível
apenas se os requisitos previstos na lei forem observados.
Se assim não fosse, qualquer obra para construção de
prédios prescindiria do certame licitatório.
Os pressupostos para a contratação direta de um serviço
com inexigibilidade de licitação, com base no referido
dispositivo legal, são os seguintes (conforme a Decisão n.º
427/99‐TCU‐Plenário, DOU de 19.07.99, exarada no TC ‐
001.347/1998‐5, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Marcos
Vilaça, e a Decisão n.º 154/99‐TCU‐2ª Câmara, DOU de
12.07.99, proferida no TC ‐ 013.733/1997‐4, relatado pelo
Exmo. Sr. Ministro Benjamin Zymler):
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a) presença do serviço na relação contida no art. 13
do mencionado diploma legal;
b) natureza singular do serviço;
c) notória especialização do contratado na execução
de serviços da mesma espécie; e
d) inviabilidade de competição.

Para que se tenha legitimidade na contratação
direta, não basta que se verifique uma das
hipóteses: singularidade da obra ou notoriedade do
contratado Na verdade,
contratado.
verdade como preleciona Carlos Ari
Sundfeld e em perfeita sintonia com a
jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, há
necessidade da concorrência de ambos os
pressupostos (singularidade objetiva e subjetiva)
subjetiva),
não bastando a presença de um deles:
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(...) para a contratação direta autorizada pelo art.
25, inciso II, é necessária a concorrência da
singularidade objetiva com a singularidade
subjetiva O objeto da contratação (o serviço) há de
subjetiva.
ser singular, isto é, incomum, particular, inédito,
não corriqueiro. Também o sujeito contratado deve
ser singular, vale dizer, especializado, diferenciado,
incomum (Licitação e Contrato Administrativo
incomum.
Administrativo. São
Paulo: Malheiros, 1994, p. 46).

Acórdão
9.5.1. abstenha‐se de contratar serviços por
inexigibilidade de licitação quando não restarem
comprovados os requisitos da inviabilidade de
competição, especialmente, quanto à notória
especialização e à singularidade do objeto, de
acordo com art. 25, caput e inciso II, da Lei n.
8 666/1993
8.666/1993;
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TCU ‐ Súmula nº 39
A inexigibilidade de licitação para a contratação de
serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de
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
j
insuscetível de ser medido p
pelos
critérios objetivos de qualificação inerentes ao
processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso
II, da Lei nº 8.666/93.

Questão 20 ‐ Conclusão
O que são serviços técnicos profissionais
especializados? O art
art. 13 é taxativo ou
exemplificativo? Como caracterizar a singularidade
do serviço e demonstrar a notória especialização da
empresa ou do profissional?
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Questão 21
Serviços advocatícios podem ser contratados por
inexigibilidade de licitação com profis
profis‐sionais
sionais
notoriamente especializados (art. 25, inc. II)? Quais
serviços advocatícios podem ser contratados por
inexigibilidade? Qual a orientação do TCU?

Lei nº 8.666/93
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição,
competição em especial:
(...)
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;
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Pressupostos
 Pressuposto objetivo –

O serviço deve ser

singular.
singular
 Pressuposto subjetivo –

O contratado deve
ser qualificado como notório especialista.

Singularidade X Exclusividade
TCU ‐ Acórdão nº 410/2001 – 1ª C
Relatório
(...) ‘singular’ não significa necessariamente ‘único’. A
singularidade de um serviço diz respeito a sua
‘invulgaridade’, ‘especialidade’ ou ‘notabilidade’, quer
dizer que não se trata de algo ‘corriqueiro’. A
reestruturação de um órgão de auditoria de uma estatal
não seria serviço comum ou corriqueiro, que possa ser
prestado por qualquer auditor ou profissional do ramo.
A existência de outros profissionais que possam prestar
o serviço não basta para retirar sua singularidade.
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Notória especialização
Lei nº 8.666/93
Art. 25. (...)
§ 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,
lh
t equipe
i té
técnica,
i ou de
d outros
t
requisitos
i it
relacionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

TCU ‐ Acórdão nº 342/2007 – 1ª C
Relatório
Realmente, os artigos citados pelo responsável
tratam do
d instituto da
d inexigibilidade
b l d d de
d licitação,
l
ã
quando estão presentes os requisitos elencados nos
mesmos artigos. A questão que aqui se delineia é a
comprovação, ou não, de que tais requisitos legais
foram observados pelo responsável quando da
contratação da empresa (...). Alegar apenas que a
contratação de serviços técnicos de elaboração de
projetos básico e executivo não exige licitação é
uma simplificação grosseira do texto legal.
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Tais serviços são passíveis de contratação sem licitação. A
inexigibilidade não é obrigatória. A licitação é inexigível
apenas se os requisitos previstos na lei forem
observados. Se assim não fosse, qualquer obra para
construção de prédios prescindiria do certame licitatório.
Os pressupostos para a contratação direta de um serviço
com inexigibilidade de licitação, com base no referido
dispositivo legal, são os seguintes (conforme a Decisão
n.º 427/99‐TCU‐Plenário, DOU de 19.07.99, exarada no TC
‐ 001.347/1998‐5, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro
Marcos Vilaça, e a Decisão n.º 154/99‐TCU‐2ª Câmara,
DOU de 12.07.99, proferida no TC ‐ 013.733/1997‐4,
relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Benjamin Zymler):

a) presença do serviço na relação contida no
art. 13 do mencionado diploma legal;
b) natureza singular do serviço;
c) notória especialização do contratado na
execução de serviços da mesma espécie; e
d) inviabilidade de competição.
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Para que se tenha legitimidade na contratação
direta, não basta que se verifique uma das
hipóteses: singularidade da obra ou notoriedade do
contratado Na verdade,
contratado.
verdade como preleciona Carlos Ari
Sundfeld e em perfeita sintonia com a
jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, há
necessidade da concorrência de ambos os
pressupostos (singularidade objetiva e subjetiva)
subjetiva),
não bastando a presença de um deles:

(...) para a contratação direta autorizada pelo art.
25, inciso II, é necessária a concorrência da
singularidade objetiva com a singularidade
subjetiva O objeto da contratação (o serviço) há de
subjetiva.
ser singular, isto é, incomum, particular, inédito,
não corriqueiro. Também o sujeito contratado deve
ser singular, vale dizer, especializado, diferenciado,
incomum (Licitação e Contrato Administrativo
incomum.
Administrativo. São
Paulo: Malheiros, 1994, p. 46).
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Acórdão
9.5.1. abstenha‐se de contratar serviços por
inexigibilidade de licitação quando não restarem
comprovados os requisitos da inviabilidade de
competição, especialmente, quanto à notória
especialização e à singularidade do objeto, de
acordo com art. 25, caput e inciso II, da Lei n.
8 666/1993
8.666/1993;

STF ‐ Habeas Corpus nº 86.198/PR
Ementa
I ‐ Habeas
H b
corpus: prescrição:
i ã ocorrência,
ê i no caso,
tão‐somente quanto ao primeiro dos aditamentos à
denúncia (L. 8.666/93, art. 92), ocorrido em 28.9.93.
II ‐ Alegação de nulidade da decisão que recebeu a
d ú i no TTribunal
denúncia
ib
l de
d JJustiça
ti d
do P
Paraná:
á questão
tã
que não cabe ser analisada originariamente no
Supremo Tribunal Federal e em relação à qual, de
resto, a instrução do pedido é deficiente.
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III ‐ Habeas corpus: crimes previstos nos artigos 89 e
92 da L. 8.666/93: falta de justa causa para a ação
penal, dada a inexigibilidade, no caso, de licitação
para a contratação de serviços de advocacia.
advocacia
1. A presença dos requisitos de notória
especialização e confiança, ao lado do relevo do
trabalho a ser contratado, que encontram respaldo
d inequívoca
da
i
í
prova documental
d
l trazida,
id permite
i
concluir, no caso, pela inexigibilidade da licitação
para a contratação dos serviços de advocacia.

2. Extrema dificuldade, de outro lado, da licitação
de serviços de advocacia, dada a incompatibilidade
com as limitações éticas e legais da profissão (L.
8 906/94 art
8.906/94,
art. 34
34, IV; e Código de Ética e Disciplina
da OAB/1995, art. 7º).
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STF ‐ Ação Penal nº 348‐5 – Tribunal
Pleno

Ementa

AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO
HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA.
LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À
CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES
DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL.

A hipótese dos autos não é de dispensa de licitação,
eis que não caracterizado o requisito da
emergência. Caracterização de situação na qual há
inviabilidade de competição e
e, logo,
logo inexigibilidade
de licitação.
2. "Serviços técnicos profissionais especializados"
são serviços que a Administração deve contratar
sem licitação, escolhendo o contratado de acordo,
em última instância, com o grau de confiança que
ela própria, Administração, deposite na
especialização desse contratado. (...)
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(...) Nesses casos, o requisito da confiança da
Administração em quem deseje contratar é subjetivo.
Daí que a realização de procedimento licitatório para a
contratação de tais serviços ‐ procedimento regido,
entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo ‐ é
incompatível com a atribuição de exercício de
subjetividade que o direito positivo confere à
Administração para a escolha do "trabalho essencial e
indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato" (cf. o § 1º do art. 25 da Lei
8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige
é a notória especialização, associada ao elemento
subjetivo confiança.

Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o
seu enquadramento em situação na qual não incide
o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de
licitação: os profissionais contratados possuem
notória especialização, comprovada nos auto s,
além de desfrutarem da confiança da
Administração.
A ã Penal
Ação
P
l que se julga
j l iimprocedente.
d
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Voto do Min. Eros Roberto Grau
Serviços técnicos profissionais especializados são
serviços que a Administração deve contratar sem
licitação, escolhendo o contratado de acordo, em
última instância, com o grau de confiança que ela
própria, Administração, deposite na especialização
desse contratado. Nesses casos, o requisito da
confiança
fi
da
d Administração
Ad i i
ã em quem deseje
d j
contratar é subjetivo. (...)

(...) Daí que a realização de procedimento licitatório
para a contratação de tais serviços ‐ procedimento
regido, entre outros, pelo princípio do julgamento
objetivo ‐ é incompatível com a atribuição de exercício
de subjetividade que o direito positivo confere à
Administração para a escolha do “trabalho essencial e
indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação
do objeto do contrato” (cf. o § 1º do art. 25 da Lei
8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige
é a notória especialização, associada ao elemento
subjetivo confiança.
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Voto da Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha
No caso de contratação de advogados, tal como
justificado, motivado, ocorreria realmente a situação
prevista de inexigibilidade
p
g
de licitação,
ç , pois
p não há,, como
disse o Ministro Eros Grau, condições de objetivamente
cumprir‐se o artigo 3º da Lei n. 8.666/93. Um dos
princípios da licitação, postos no artigo 3º, é exatamente o
do julgamento objetivo. Não há como dar julgamento
objetivo entre dois ou mais advogados. De toda sorte,
como verificar se um é melhor do que o outro? Cada
pessoa advoga de um jeito. Não há como objetivar isso.
Este é o típico caso, com mencionou o Ministro Eros Grau,
de inexigibilidade de licitação ‐ artigo 25 c/c artigo 13”.

STF ‐ RHC nº 72.830
Ementa
OC SSU PENAL. AÇÃO
Ç O PENAL:
PENAL. PROCESSUAL
TRANCAMENTO. ADVOGADO: CONTRATAÇÃO:
DISPENSA DE LICITAÇÃO.
I. ‐ Contratação de advogado para defesa de
interesses do Estado nos Tribunais Superiores:
dispensa de licitação, tendo em vista a natureza do
trabalho a ser prestado. Inocorrencia, no caso, de
dolo de apropriação do patrimônio público.
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II. ‐ Concessão de "habeas corpus" de oficio para o
fim de ser trancada a ação penal.
(...)
Acrescente‐se que a contratação de advogado
dispensa licitação, dado que a matéria exige,
inclusive, especialização, certo que se trata de
trabalho intelectual, impossível de ser aferido em
termos preço mais baixo. Nesta linha, o trabalho de
um médico operador. (...)

(...) Imagine‐se a abertura de licitação para realizar
delicada cirurgia num servidor. Esse absurdo
somente seria admissível numa sociedade que não
sabe conceituar valores.
valores O mesmo pode ser dito em
relação ao advogado, que tem por missão defender
interesses do Estado, que tem por missão a defesa
pública"
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STJ ‐ REsp nº 448.442/MS
Ementa
4. A notória especialização jurídica, para legitimar a
inexigibilidade de procedimento licitatório, é aquela
de caráter absolutamente extraordinário e
incontestável – que fala por si. É posição
excepcional, que põe o profissional no ápice de sua
carreira e do reconhecimento, espontâneo, no
mundo do Direito, mesmo que regional, seja pela
longa e profunda dedicação a um tema, seja pela
publicação de obras e exercício da atividade docente
em instituições de prestígio.

5. A especialidade do serviço técnico está associada
à singularidade que veio a ser expressamente
mencionada na Lei 8.666/1993. Ou seja, envolve
serviço específico que reclame conhecimento
peculiar do seu executor e ausência de outros
profissionais capacitados no mercado, daí
decorrendo a inviabilidade da competição.
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6. O Tribunal de origem, com base nas provas
colacionadas aos autos, asseverou a ausência de
notória especialização do recorrente para o objeto
contratado (assessoria para fins de arrecadação de
ISS), tendo ressaltado que o trabalho efetivamente
prestado não exigia conhecimentos técnicos
especializados e poderia ter sido executado pelos
servidores concursados do ente municipal
municipal. Nesse
contexto, inexiste violação dos arts. 12 e 23 do
Decreto 2.300/1986, vigente à época dos fatos.

Questão 21 ‐ Conclusão
Serviços advocatícios podem ser contratados por
inexigibilidade de licitação com profis
profis‐sionais
sionais
notoriamente especializados (art. 25, inc. II)? Quais
serviços advocatícios podem ser contratados por
inexigibilidade? Qual a orientação do TCU?
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Questão 22
No caso de inexigibilidade de licitação, como a
Administração deve proceder para demonstrar no
processo a compatibilidade dos preços contratados
com os praticados no mercado? Qual a orientação
da AGU?

Dicas para justificar o preço
 Tabela de

preços publicadas em sites ou outros

veículos;
 Outros contratos da mesma

empresa;

 Comparação com outros produtos

com

funcionalidade análoga;
 Quadro de composição de

custos unitários;

 Parecer de

especialista estranho ao contrato
(como professores).
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TCU ‐ Acórdão nº 2.611/2007 – P
Relatório
45. Também
45
T bé importante
i
t t é o entendimento
t di
t pacífico
ífi
de que a justificativa de preço é elemento essencial
da contratação, posto que a sua validade depende
da verificação da razoabilidade do preço ajustado,
conforme prevê o inciso III do art.
art 26 da Lei nº
8.666/1993.
(...)

47. Por outro lado, diferentemente da tese do
recorrente, a inviabilidade de competição não
constitui óbice, por si, à verificação da razoabilidade
do preço.
preço Diversos são os parâmetros que poderão
ser utilizados para se avaliar a adequação dos
preços, mesmo quando se tratar de fornecedor
exclusivo.
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48. Sobre esse tema, o jurista Marçal Justen Filho
(Comentário à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 9ª ed., 2002, p. 290‐291)
evidencia de forma objetiva,
evidencia,
objetiva a existência de vários
métodos exeqüíveis para se evidenciar a
razoabilidade dos preços. Por exemplo, um dos
parâmetros poderia ser os preços praticados pelos
particulares ou por outros órgãos governamentais,
governamentais
conforme sinaliza, inclusive, o inciso IV do art. 43 da
Lei nº 8.666/1993. (...)

(...) Ensina o autor que, na ausência de outros
parâmetros, 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 (...).
49. Em conclusão, a justificativa dos preços tanto
era exeqüível
üí l como também
bé era exigência
i ê i llegal,
l
visto que a Administração Pública não pode
contratar por valor desarrazoado.
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AGU ‐ Orientação Normativa nº 17,
de 1º de abril de 2009
A razoabilidade do valor das contratações
ç
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.

TCU ‐ Acórdão nº 2.611/2007 – P
Relatório
45. Também
45
T bé importante
i
t t é o entendimento
t di
t pacífico
ífi
de que a justificativa de preço é elemento essencial
da contratação, posto que a sua validade depende
da verificação da razoabilidade do preço ajustado,
conforme prevê o inciso III do art.
art 26 da Lei nº
8.666/1993.
(...)
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47. Por outro lado, diferentemente da tese do
recorrente, a inviabilidade de competição não
constitui óbice, por si, à verificação da razoabilidade
do preço.
preço Diversos são os parâmetros que poderão
ser utilizados para se avaliar a adequação dos
preços, mesmo quando se tratar de fornecedor
exclusivo.

48. Sobre esse tema, o jurista Marçal Justen Filho
(Comentário à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 9ª ed., 2002, p. 290‐291)
evidencia de forma objetiva,
evidencia,
objetiva a existência de vários
métodos exeqüíveis para se evidenciar a
razoabilidade dos preços. Por exemplo, um dos
parâmetros poderia ser os preços praticados pelos
particulares ou por outros órgãos governamentais,
governamentais
conforme sinaliza, inclusive, o inciso IV do art. 43 da
Lei nº 8.666/1993. (...)
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(...) Ensina o autor que, na ausência de outros
parâmetros, 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 (...).
49. Em conclusão, a justificativa dos preços tanto
era exeqüível
üí l como também
bé era exigência
i ê i llegal,
l
visto que a Administração Pública não pode
contratar por valor desarrazoado.

Questão 22 ‐ Conclusão
No caso de inexigibilidade de licitação, como a
Administração deve proceder para demonstrar no
processo a compatibilidade dos preços contratados
com os praticados no mercado? Qual a orientação
da AGU?
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Questão 23
Em que casos é cabível o credenciamento? Qual
procedimento deve ser observado pela
Administração para a instituição e a manutenção
do credenciamento?

Procedimento
1º PASSO A Administração, por edital, prescreve os
serviços que pretende credenciar, quanto pagará por
eles e os requisitos para a habilitação dos credenciados.
2º PASSO Os interessados se credenciam.
3º PASSO A população recebe os serviços da rede de
credenciados.
4º PASSO O credenciado que prestou o serviço
apresenta fatura à Administração e, posteriormente,
recebe o pagamento.
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TCU ‐ Decisão nº 991/2000 – P
Voto
Especificamente
spec ca e te sob
sobre
e a questão da inexigibilidade
e g b dade
de licitação, conclui‐se, com base nos
posicionamentos doutrinários a respeito desse
tema, que o credenciamento de serviços de
assistência médico ‐ hospitalar pode ser incluído
entre os que atendem às condições legais
ensejadoras da exceção à regra de observância
prévia do procedimento licitatório, (...)

(...) considerando‐se, ainda, as particularidades de
que se reveste o procedimento, como a contratação
irrestrita de todos os prestadores de serviços
médicos pessoas físicas ou jurídicas,
médicos,
jurídicas que
preencham as condições exigidas; fixação, de forma
antecipada, do preço dos serviços; e a escolha pelos
próprios beneficiários, entre os credenciados, de
profissional ou instituição de sua preferência.
preferência
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TCU ‐ Decisão nº 991/2000 – P
Sumário
Representação formulada pela interessada acima com
o objetivo de trazer ao conhecimento deste Tribunal o
teor do Acórdão adotado pela 6ª Turma do TRT/1ª
Região, no Recurso Ordinário nº 953/96. Diligência
preliminar para obtenção de informações
complementares. Conhecimento da Representação
(art. 69, III, Res. 136/2000), para considerá‐la
procedente. Determinações à (...). Envio de cópia da
Decisão do Tribunal bem como do Relatório e Voto que
a fundamentam à Juíza Presidente da 22ª JCJ/RJ. (...)

Voto
15. Conforme foi muito bem ressaltado pelo
informante, não restou esclarecido nos autos se as
condições de credenciamento solicitadas pela Dra.
Cintia foram aceitas pela ECT, mas, caso tenham
sido acordadas, além de descaracterizarem o
sistema de credenciamento, estariam ferindo
princípios
i í i previstos
i
na Lei
L i de
d Licitações,
Li i õ tais
i como:
(...)
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(...) o da igualdade tendo em vista que permitem a
um determinado credenciado utilizar as instalações
da empresa; o da impessoalidade, ao possibilitar a
negociação de preço diferenciado a um particular
credenciado; o do julgamento objetivo, haja vista
que facilita o acesso dos empregados beneficiários
a um prestador específico, em decorrência da maior
proximidade com a contratante.
contratante

TCU ‐ Decisão nº 624/1994 – P
Decisão
2.5 observe os preceitos da Lei nº 8.666/93 quando
na contratação de serviços advocatícios for
verificada a impossibilidade de competição,
promovendo a pré‐qualificação dos profissionais,
aptos à prestação dos serviços que se deseja
contratar, e adote sistemática objetiva e imparcial
de distribuição das causas entre os interessados pré‐
qualificados, de forma a resguardar o respeito aos
princípios da publicidade e da igualdade;
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TCU ‐ Acórdão nº 351/2010 – P
Acórdão
9.2.3. embora não esteja previsto nos incisos do art. 25
da Lei n. 8.666/1993, o credenciamento tem sido
admitido pela doutrina e pela jurisprudência como
hipótese de inexigibilidade inserida no caput do
referido dispositivo legal, porquanto a inviabilidade de
competição
ti ã configura‐se
fi
pelo
l fato
f t de
d a Administração
Ad i i t ã
dispor‐se a contratar todos os que tiverem interesse e
que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não
havendo, portanto, relação de exclusão;

9.2.4. na hipótese de opção pelo credenciamento
dos agricultores que formarão a rede de
suprimento de gêneros para as organizações
militares distribuídas na Amazônia Ocidental,
Ocidental deve
ser observado que, para a regularidade da
contratação direta, é indispensável a garantia da
igualdade de condições entre todos os
interessados hábeis a contratar com a
Administração, pelo preço por ela definido;
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TC/SC ‐ Prejulgado nº 680
A regra geral expressa no art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal,
Federal compele à realização de
prévia licitação para a contratação de obras,
serviços, compras e alienações, objetivando
assegurar a igualdade de condições a todos os
concorrentes. (...)
( )

(...) Em conformidade com o art. 197 da
Constituição Federal, combinado com a Lei Federal
nº 8080, de 19.09.90, a execução das ações e
serviços de saúde deve ser feita diariamente ou
através de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado, ressalvando‐se que o art. 199 da Carta
Magna estabelece que as instituições privadas
poderão participar,
participar no que se refere à constituição
do Sistema Único de Saúde, de forma
complementar.
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Quando se tratar da execução das ações e serviços de
saúde, compreendendo a prestação dos serviços
médico‐assistenciais, médico‐hospitalares e
laboratoriais, entre outros, nada impede que o poder
público utilize o sistema de credenciamento, que se
vincula ao manifesto interesse da administração em
colocar à disposição da comunidade toda a rede de
serviços de profissionais da área da saúde, bem como
de pessoas jurídicas que prestam serviços assistenciais,
hospitalares ou laboratoriais, mediante condições,
incluindo o preço a ser pago, previamente definidas e
amplamente difundidas, as quais os interessados
poderão aderir livremente a qualquer tempo.

Caracterizado o interesse de observar todos os
profissionais e pessoas jurídicas que satisfaçam os
requisitos e que expressamente acatem as
condições do poder público,
público configurar‐se‐á
configurar se á a
inviabilidade de competição contemplada no caput
do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, com as alterações subseqüentes,
estando plenamente atendidos os princípios
previstos pelo art. 3º da Lei de Licitações.
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TC/SC ‐ Prejulgado nº 1.788
1. Para a divulgação de atos administrativos, avisos e
outros procedimentos que venham ao encontro do
interesse da coletividade por meio de transmissão
radiofônica, os Poderes Executivo e Legislativo da
municipalidade, além da contratação por meio de
licitação, podem realizar sistema de credenciamento
de todas as emissoras interessadas, mesmo no caso de
rádio comunitária, quando não for a única a ser
captada pela população do município.

2. É plausível a contratação através de credenciamento
quando aberto a todos os interessados, desde que os
requisitos, cláusulas e condições sejam
preestabelecidos e uniformes, inclusive quanto à forma
de remuneração fixada pela Administração, vinculação
ao termo que autorizar o credenciamento,
responsabilidade das partes, vigência e validade, casos
de rescisão e penalidades, bem como o foro judicial,
devendo haver publicação resumida da contratação
contratação.
3. O objeto de divulgação contratado deve ser
distribuído com eqüidade e imparcialidade entre as
emissoras de rádio pré‐qualificadas.
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TC/SC ‐ Prejulgado nº 1.405
Considerando que fomento ao turismo é uma das
atribuições da Secretaria de Estado da Organização
do Lazer, não há impedimento de divulgação de
material turístico do Estado de Santa Catarina em
sites eletrônicos privados ‐ internet, por parte do
referido órgão.
A contratação de tais serviços de publicidade e
divulgação deve ser precedida de licitação ou
mediante sistema de credenciamento.

TC/SC ‐ Prejulgado nº 1.537
1. Para a transmissão radiofônica de sessões
legislativas além da contratação por meio de
legislativas,
licitação, a Câmara de Vereadores pode realizar
sistema de credenciamento de todas as emissoras
de rádio interessadas, mesmo no caso de rádio
comunitária,, legalizada,
g
,q
quando não for a única a
ser captada pelos habitantes do município.
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2. É lícita a contratação mediante credenciamento,
quando aberto a todos os interessados, desde que os
requisitos, cláusulas e condições sejam
preestabelecidos e uniformes, inclusive quanto
p
q
à forma
de remuneração fixada pela Câmara, vinculação ao
termo que inexigiu a licitação, responsabilidade das
partes, vigência e validade, casos de rescisão e
penalidades e foro judicial, devendo haver publicação
resumida da contratação
contratação.
3. O objeto de divulgação contratado deve ser
distribuído de forma equânime e imparcial dentre as
emissoras radiofônicas pré‐qualificadas.

TC/MG ‐ Denúncia nº 751.882
Denúncia. Adequabilidade do credenciamento na
ausência de competição e possibilidade de
credenciamento independentemente do valor do
contrato. “Instada a se manifestar, a CAC/ DAC
[unidade técnica do TCEMG] (...) informa que: ‘(...) [A]
competição inexiste no sistema de credenciamento.
Assim, o credenciamento é possível
independentemente do valor do contrato, desde que
seja aberto a todos os interessados. Neste sentido,
Marçal Justen Filho: ‘Não há necessidade de licitação
quando houver número ilimitado de contratações (...).
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Isso se verifica quando uma alternativa de contratar não
for excludente de outras, de molde que todo o particular
que desejar pode fazê‐lo. O raciocínio não é afastado
p ç de certos requisitos
q
nem mesmo em face da imposição
ou exigências mínimos. Sempre que a contratação não
caracterizar uma ‘escolha’ ou ‘preferência’ da
Administração por uma dentre diversas alternativas,
será desnecessária a licitação. (...) Nas situações de
ausência
ê i de
d competição,
i ã em que o credenciamento
d i
é
adequado, a Administração não precisa realizar
licitação. Sob um certo ângulo, verifica‐se inexigibilidade
de licitação, por inviabilidade de competição.

Na verdade, a inviabilidade de competição consiste,
no caso, na ausência de excludência entre os
possíveis interessados.’ (...) [Todavia, no caso dos
autos verifica‐se
autos,
verifica se que] a contratação não ocorrerá
para todo e qualquer interessado que preencher os
requisitos previstos no edital, haja vista a limitação
geográfica [indevidamente] imposta pelo
instrumento convocatório
convocatório, desvirtuando,
desvirtuando dessa
maneira, o instituto do Credenciamento e
configurando irregularidade.
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(...) Analisando os autos, e acolhendo o
pronunciamento do Órgão Técnico, verifico, neste
primeiro momento, a existência de vício no
procedimento ora focado que pode comprometer a
sua legalidade, o que justifica a adoção de medida
acautelatória de suspensão do certame (...).

TC/MG ‐ Denúncia nº 751.882
Denúncia. Credenciamento. “No credenciamento, a
seleção visa a identificar uma pluralidade de pessoas
interessadas no objeto a ser contratado e a
Administração deverá contratar todos aqueles
interessados que satisfaçam os requisitos previamente
estabelecidos no instrumento convocatório, não
podendo, desta feita, a Administração fazer escolhas
ou priorizar uma empresa credenciada em função da
situação geográfica ou qualquer outra situação que
acarretaria a escolha de uma dentre todas as
alternativas.
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O sistema de credenciamento pressupõe, em sua
essência e gênese, o cadastro de todos os
interessados, sem relação de exclusão ou limitação,
de sorte a receberem tratamento equânime
equânime,
vedada a concessão de benefícios a qualquer
deles”.

Revista Zênite – Informativo de Licitações
e Contratos (ILC), n. 40, p. 455, jun. 1997.
ORIENTAÇÃO OBJETIVA
Sistema de credenciamento
a) fixar a finalidade para a qual ele será instituído.
Deverá restar plenamente caracterizado no
processo administrativo que der origem ao sistema
de credenciamento que a necessidade,
devidamente identificada e caracterizada pela
Administração, (...)
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(...) não poderá ser satisfeita através da licitação,
pois o interesse público enseja o oferecimento do
objeto pretendido por uma pluralidade de
prestadores ou quando a pluralidade de
prestadores impõe a necessidade de tratamento
isonômico em razão da limitação quantitativa do
objeto;
b) deverão
d
ã ser fi
fixadas
d as exigências
i ê i mínimas
í i
para
que os interessados venham a se credenciar. (...)

(...) Ao fixar esses requisitos mínimos, a
Administração deverá tomar a máxima cautela para
não inserir nenhuma exigência que restrinja, frustre
ou comprometa a finalidade do credenciamento (a
contratação de todos aqueles que atendam aos
requisitos impostos pela Administração). Para
tanto, deverá se ater aos requisitos e condições
mínimas de prestação de serviço considerados
essenciais ao bom e pleno atendimento ou
execução do objeto;
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c) fixar todas as condições de pagamento dos
serviços a serem prestados pelos credenciados;
d) vedar o cometimento a terceiros
(subcontratação) da execução dos serviços objeto
do credenciado;
e) fixar as hipóteses que ensejaram o
descredenciamento, de tal forma que todo aquele
que vier a incidir em uma dessas hipóteses seja
automaticamente excluído do rol dos credenciados;

f) permitir o credenciamento, a qualquer momento,
de qualquer interessado (pessoa física ou jurídica,
conforme for admitido no regulamento) que atenda
aos requisitos fixados no regulamento;
g) permitir que os credenciados possam a qualquer
tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto,
notificar previamente a Administração, de acordo
com o prazo preestabelecido;
b l id
h) fixar todas as normas de caráter operacional a
serem observadas pelos credenciados;
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i) fixar os prazos para interposição de recurso contra
o indeferimento dos pedidos de credenciamento,
bem como assegurar a ampla defesa e o
contraditório.
contraditório
Uma vez observados os requisitos acima indicados
e estando devidamente aprovado (homologado) o
regulamento pela autoridade competente, deverá
ser encaminhado para a devida publicação na
Imprensa Oficial, para passar a ter validade e
eficácia, tal como ocorre com os demais atos
administrativos de efeitos externos.

Questão 23 ‐ Conclusão
Em que casos é cabível o credenciamento? Qual
procedimento deve ser observado pela
Administração para a instituição e a manutenção
do credenciamento?
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Questão 24
Qual o passo a passo para a formalização dos
procedimentos de dispensa e de inexigibilidade de
licitação? Quais as melhores práticas a serem
adotadas para afastar apontamento dos órgãos de
controle em relação à instrução e à justificativa da
contratação
ç direta?

TCU ‐ Manual do TCU
Roteiro prático para a contratação direta
Dispensa de Licitação em Função do Valor
Processo administrativo de contratação direta,
mediante dispensa de licitação, com fundamento nos
incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observara
normalmente os seguintes passos:
1. solicitação do material ou serviço, com descrição
clara do objeto;
2. justificativa da necessidade do objeto;
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3. elaboração da especificação do objeto e, nas
hipóteses de aquisição de material, das unidades e
quantidades a serem adquiridas;
4. elaboração de projetos básico e executivo para
obras e serviços, no que couber;
5. indicação dos recursos para a cobertura da
despesa;
6. pesquisa de preços em, pelo menos, três
fornecedores do ramo do objeto licitado;

Deverão as unidades gestoras
• integrantes do Sistema de Serviços Gerais do

Governo Federal adotar preferencialmente o
sistema de cotação eletrônica;
• caso não seja possível a obtenção de três

propostas de preço, formular nos autos a devida
justificativa;
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7. juntada aos autos do original das propostas;
8. elaboração de mapa comparativo dos preços,
quando for o caso;
9. solicitação de amostra ou protótipo do produto
de menor preço, se necessário;
10. julgamento das propostas;
11. juntada aos autos dos originais ou copias
11
autenticadas ou conferidas com o original dos
documentos de habilitação exigidos do proponente
ofertante do menor preço;

Certificado de registro cadastral pode substituir
• os documentos de habilitação quanto as

informações disponibilizadas em sistema
informatizado, desde que o registro tenha sido
feito em obediência ao disposto na Lei nº
8.666/1993;
• nesse caso, devera ser juntada aos autos copia do

certificado, com as informações respectivas;
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12. autorização do ordenador de despesa;
13. emissão da nota de empenho;
14. assinatura do contrato ou retirada da carta‐
contrato, nota de empenho, autorização de compra
ou ordem de execução do serviço, quando for o
caso.

Demais Casos de Licitação Dispensável e Inexigível
Processo administrativo de contratação direta será
instruído com os elementos previstos no art. 26 da
Lei nº 8.666/1993, sendo dispensa de licitação, com
base nos incisos III e seguintes do art. 24 e
inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 25,
observados os passos a seguir:
1. solicitação do material ou serviço, com descrição
clara do objeto;
2. justificativa da necessidade do objeto;
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3. caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, se for o caso;
4. elaboração da especificação do objeto e, nas
hipóteses de aquisição de material, das unidades e
quantidades a serem adquiridas;
5. elaboração de projetos básico e executivo para
obras e serviços, no que couber;
6. indicação dos recursos para a cobertura da despesa;
7. razões da escolha do fornecedor do bem,
executante da obra ou prestador do serviço;

8. juntada aos autos do original da(s) proposta(s);
9. juntada aos autos do original ou copia
autenticada ou conferida com o original dos
documentos de habilitação exigidos;
• certificado de registro cadastral pode substituir

os documentos de habilitação quanto as
informações disponibilizadas em sistema
informatizado, desde que o registro tenha sido
feito em obediência ao disposto na Lei nº
8.666/1993;
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• nesse caso, devera ser juntada aos autos copia do

certificado, com as informações respectivas;
10. declaração de exclusividade, quanto a
inexigibilidade de licitação, fornecida pelo registro do
comercio do local onde será realizada a contratação de
bens, obras ou serviços, ou pelo Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou ainda por entidades
equivalentes;
11. justificativa das situações de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação, acompanhadas dos
elementos necessários que as caracterizem, conforme
o caso;

12. justificativa do preço;
13. pareceres técnicos e/ou jurídicos;
14. se for o caso, documento de aprovação dos projetos
de pesquisa para os quais os bens serão alocados;
15. inclusão de quaisquer outros documentos
necessários a caracterização da contratação direta;
16. autorização do ordenador de despesa;
17. comunicação a autoridade superior, no prazo de
tres dias, da dispensa ou da situação de inexigibilidade
de licitação;
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18. ratificação e publicação da dispensa ou da
inexigibilidade de licitação na imprensa oficial, no
prazo de cinco dias, a contar do recebimento do
processo pela autoridade superior;
19. emissão da nota de empenho respectiva;
20. assinatura do contrato ou retirada da carta‐
contrato, nota de empenho, autorização de compra
ou ordem de execução do serviço, quando for o
caso.

Melhores práticas
 Processo administrativo autuado e numerado,

contendo todos os documentos pertinentes à
contratação direta;
 Ampla pesquisa

de preços;

 Justificativa técnica e

parecer jurídico.
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Questão 24 ‐ Conclusão
Qual o passo a passo para a formalização dos
procedimentos de dispensa e de inexigibilidade de
licitação? Quais as melhores práticas a serem
adotadas para afastar apontamento dos órgãos de
controle em relação à instrução e à justificativa da
contratação
ç direta?

Questão 25
A Administração deve exigir documentos de
habilitação nos procedimentos de contrata
contrata‐ção
ção
direta? Quais documentos podem ser exigidos e
quais podem ser dispensados?
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Constituição Federal
Art. 195. (...)
§ 3º A pessoa jurídica
j ídi em débito
débit com o sistema
it
da seguridade social, como estabelecido em lei,
não poderá contratar com o Poder Público nem
dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios.
creditícios

TCU ‐ Acórdão nº 1.365/2010 – 2ª C
Acórdão
9.6.35. exija a apresentação da documentação relativa
à regularidade com a Seguridade Social e com o FGTS
nas licitações para a contratação de obras, serviços ou
fornecimento de bens, bem como nas contratações
realizadas com dispensa ou inexigibilidade de
li it ã em atenção
licitação,
t ã ao disposto
di
t no art.
t 195,
195 § 3º,
3º
da Constituição Federal; art. 47 da Lei 8.212/91 e art.
27 da Lei 8.036/90, e na majoritária jurisprudência
desta Casa;
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TCU ‐ Acórdão nº 260/2002 – P
Relatório
63. (...)
a) observe a exigência legal ( art. 29, inciso IV, da Lei nº
8.666/93) e constitucional (art. 195, § 3º da CF) de que
nas licitações públicas, mesmo em caso de dispensa ou
inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte
da empresa contratada, da regularidade para com a
seguridade social, por meio da apresentação de
Certidão Negativa de Débito (INSS – art. 47, inciso I,
alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991); (...)

(...) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais (SRF‐IN nº 80, de 1997); e
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27
da Lei nº 8.036,
8 036 de 1990);
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TCU ‐ Acórdão nº 2.616/2008 – P
Sumário
Pedido de reexame interposto contra determinação do
item 9.3.1 do Acórdão nº 725/2007‐Plenário. Exigência
de regularidade fiscal nas contratações por dispensa
de licitação fundamentada no art. 24, incisos I e II, da
Lei nº 8.666/93. Conhecimento. Provimento.
Não é exigida
Nã
i id a comprovação
ã d
de regularidade
l id d fiscal
fi l
nas contratações por meio de dispensa de licitação
fundamentada nos incisos I e II, do art. 24, da Lei nº
8.666/93.

Questão 25 ‐ Conclusão
A Administração deve exigir documentos de
habilitação nos procedimentos de contratação
direta? Quais documentos podem ser exigidos e
quais podem ser dispensados?
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Questão 26
Nas contratações por emergência, podem ser
dispensadas as formalidades relacionadas a
planejamento, elaboração de projetos, justificativa
do preço e documentos de habilitação?

Resolução CONFEA nº 361/91
Dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em
Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 5º Poderá ser dispensado o Projeto Básico com as
características descritas nos artigos anteriores, para
os empreendimentos realizados nas seguintes
situações:
I ‐ nos casos de guerra ou graves perturbações da
ordem;
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II ‐ nos casos de obras ou serviços de pequeno
porte, isolados e sem complexidade técnica de
gerenciamento e execução;
III ‐ nos casos de emergência, quando caracterizada
a urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
b
bens,
públicos
úbli
e privados.
i d

TCU ‐ Acórdão nº 1.644/2008 – P
Determinações: ao (...):
1.6.
1
6 que, mesmo em obras
b emergenciais,
i i
providencie projeto básico com todos os elementos
do art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, em
obediência ao art. 7º, § 2º, inciso II, e 9º, da Lei nº
8 666/1993 sob pena de aplicação do § 6º do
8.666/1993,
mesmo artigo, ou seja, anulação dos contratos;
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TCU ‐ Acórdão nº 53/2007 – P
Voto
5. A respeito
5
it do
d iindício
dí i de
d irregularidade
i
l id d relativo
l ti à
elaboração de projeto básico inadequado, o
Tribunal tem entendido que esse instrumento pode
ser traduzido em planilha estimativa, devidamente
fundamentada em relatório técnico
técnico, sempre que
tais serviços forem de característica emergencial e
de baixa complexidade executiva. (...)

(...) É preciso assinalar que esse entendimento não
se figura no sentido de dizer que o projeto básico é
elemento prescindível nas obras desse tipo, mas
esclarecer que os seus elementos constitutivos são
mais simples, compatíveis com as obras que
pretende detalhar. Desse modo, a estimativa e o
detalhamento dos tipos de serviços a serem
executados desde que acompanhados de
executados,
fundamentação técnica e compatível com o trecho
em questão, podem servir para atender o disposto
no art. 7º da Lei nº 8.666/1993.
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TCU ‐ Acórdão nº 943/2011 – P
Acórdão
9.1.
9
1 conhecer,
h
excepcionalmente,
i
l
t dos
d embargos
b
para, no mérito, acolhê‐los parcialmente;
9.2. conferir a seguinte redação ao item 1.6 do
Acórdão n.º 1644/2008 ‐ Plenário:
“Determinação/Recomendação:

1.6. determinar ao (...) que, mesmo em obras
emergenciais, providencie projeto básico com todos
os elementos indicados no art. 6º, inciso IX, da Lei
nº 8.666/93,
8 666/93 em consonância com o disposto no
art. 7º, §2º, inciso II e §9º da mesma Lei, sendo
admissível, com a finalidade precípua de afastar
risco de dano a pessoas ou aos patrimônios público
e particular,
particular que os primeiros serviços sejam
iniciados ou executados previamente à conclusão
do projeto básico;
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1.6.1. em casos excepcionais e devidamente
justificados, poderão ser utilizados projetos básicos
que não apresentem todos os elementos do art. 6º,
inc IX da Lei nº 8.666/1993,
inc.
8 666/1993 devendo constar do
processo de contratação as razões que
impossibilitam a elaboração do projeto completo;

1.6.2. em atendimento ao inciso IV do art. 24 da Lei
nº 8.666/1993, a contratação direta deve se
restringir somente à parcela mínima necessária
para afastar a concretização do dano ou a perda dos
serviços executados, devendo a solução definitiva,
conforme o caso, ser objeto de licitação formal,
baseada em projeto básico que tenha todos os
elementos do art.
art 6º,
6º inc
inc. IX da Lei nº 8.666/1993;
8 666/1993;”
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Questão 26 ‐ Conclusão
Nas contratações por emergência, podem ser
dispensadas as formalidades relacionadas a
planejamento, elaboração de projetos, justificativa
do preço e documentos de habilitação?

Questão 27
Sobre a manifestação pela assessoria jurídica,
pergunta se:
pergunta‐se:
a)

Mesmo diante da ausência de indicação
expressa no art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93, mostram‐se obrigatórias a análise e a
aprovação da dispensa ou da inexigibilidade
pela assessoria jurídica?
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b)

Caso a assessoria se manifeste pela
impossibilidade da contratação direta, a
autoridade poderá decidir contrariamente a
essa manifestação? O parecer da assessoria
jurídica é vinculante? Qual o entendimento
do STF?

Lei nº 8.666/93
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado
com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
(...)
VI ‐ pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
licitação, dispensa ou inexigibilidade;
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(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação,
bem como as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Lei Complementar nº 73/93
Art. 11. Às Consultorias Jurídicas, órgãos
administrativamente subordinados aos Ministros de
Estado, a Secretário‐Geral e aos demais titulares de
Secretarias da Presidência da República e ao Chefe
do Estado‐Maior das Forças Armadas, compete,
especialmente:
p
(…)
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VI ‐ examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito
do Ministério , Secretaria e Estado‐Maior das Forças
Armadas:
a) os textos de edital de licitação, como os dos
respectivos contratos ou instrumentos congêneres,
a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a
inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.

TCU ‐ Acórdão nº 6.375/2009 – 1ª C
1.5. Determinar à (...) que:
( )
(...)
1.5.8. observe nas contratações por dispensa e por
inexigibilidade de licitação o art. 38, inciso VI, da Lei
nº 8.666/93, com a emissão e juntada de parecer
jurídico quanto à legalidade e legitimidade dos
processos.

175

24/04/2012

TCU ‐ Acórdão nº 2.570/2008 – 1ª C
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, (...),
ACORDAM em (...), e mandar fazer a(s) seguinte(s)
determinação(ões) sugerida(s) nos pareceres
emitidos nos autos:
(...)

6. Determinar ao (...) que somente após o exame e a
aprovação prévios da assessoria jurídica do órgão,
como estabelecido no parágrafo único do art. 38 da
Lei n. 8.666/93, formalize as dispensas de licitação,
previstas nos incisos I e II do art. 24 da Lei n.
8.666/93, bem como proceda ao pagamento da
despesa somente após a emissão e o atesto do
documento fiscal (nota fiscal, recibo) e da emissão
subseqüente
b ü
d ordem
da
d
b
bancária
á i respectiva,
i evitando
i d
atrasos injustificados, bem como providencie a
devolução do valor de R$ 362,70, atualizados, pago a
mais à Empresa (...).
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STF ‐ MS nº 24.584/DF – Tribunal
Pleno

Ementa

ADVOGADO PÚBLICO ‐ RESPONSABILIDADE ‐ ARTIGO 38
DA LEI Nº 8.666/93 ‐ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ‐
ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei nº
8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica
quanto a editais de licitação, contratos, acordos,
convênios e ajustes não se limita a simples opinião,
alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à
convocação do Tribunal de Contas da União para serem
prestados esclarecimentos.

STF ‐ MS nº 24.631/DF – Tribunal
Pleno
Ementa
I. Repercussões da natureza jurídico‐administrativa
do parecer jurídico: (i) quando a consulta é
facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer
proferido, sendo que seu poder de decisão não se
altera pela manifestação do órgão consultivo; (...)
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(ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade
administrativa se vincula a emitir o ato tal como
submetido à consultoria, com parecer favorável ou
contrário e se pretender praticar ato de forma
contrário,
diversa da apresentada à consultoria, deverá
submetê‐lo a novo parecer; (iii) quando a lei
estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer
vinculante essa manifestação de teor jurídica deixa
vinculante,
de ser meramente opinativa e o administrador não
poderá decidir senão nos termos da conclusão do
parecer ou, então, não decidir.

II. No caso de que cuidam os autos, o parecer
emitido pelo impetrante não tinha caráter
vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico
não desvirtua sua natureza opinativa,
opinativa nem o torna
parte de ato administrativo posterior do qual possa
eventualmente decorrer dano ao erário, mas
apenas incorpora sua fundamentação ao ato.
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III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva
a responsabilização do parecerista à luz de uma
alargada relação de causalidade entre seu parecer e
o ato administrativo do qual tenha resultado dano
ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro
grosseiro, submetida às instâncias administrativo‐
disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a
responsabilização do advogado público pelo
conteúdo de seu parecer de natureza meramente
opinativa. Mandado de segurança deferido.

TCU ‐ Acórdão nº 206/2007 – P
Voto
8. Quanto ao segundo argumento, que diz respeito
ao fato de ter agido com respaldo em pareceres
técnicos elaborados por engenheiros da área de
engenharia portuária e por pareceres jurídicos
elaborados pela procuradoria do órgão, cabendo a
ele apenas agir como agente operador, cabe
consignar que o argumento invocado não tem força
para impor ao administrador a prática de um ato
manifestamente irregular, (...)
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(...) uma vez que a este cabe, em última instância,
decidir sobre a conveniência e oportunidade de praticar
atos administrativos, principalmente os concernentes a
contratações, que vão gerar pagamentos.
9. O fato de o administrador seguir pareceres técnicos e
jurídicos não o torna imune à censura do Tribunal. Esta
Corte evoluiu o seu posicionamento no sentido de que
tal entendimento somente pode ser admitido a partir
d análise
da
áli de
d cada
d caso, isto
i é,
é deve‐se
d
verificar
ifi
se o
parecer está devidamente fundamentado, se defende
tese aceitável e se está alicerçado em lição de doutrina
ou de jurisprudência. (...)

(...) Presentes tais condições, não há como responsabilizar
os técnicos e os advogados, nem, em conseqüência, a
autoridade que se baseou em seu parecer.
10.
0. Ao contrário, se o parecer não atende a tais requisitos,
e a lei o considerar imprescindível para a validade do ato,
como é o caso do exame e aprovação das minutas de
editais e contratos, acordos, convênios ou ajustes, os
advogados ou os técnicos deverão responder
solidariamente com o gestor público que praticou o ato
irregular, mas em hipótese alguma será afastada a
responsabilidade pessoal do gestor, razão pela qual não
assiste razão ao recorrente em relação a tal argumento.
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TCU ‐ Acórdão nº 1.020/2008 – 1ª C
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.

Questão 27 ‐ Conclusão
Sobre a manifestação pela assessoria jurídica,
pergunta se:
pergunta‐se:
a)

Mesmo diante da ausência de indicação
expressa no art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93, mostram‐se obrigatórias a análise e a
aprovação da dispensa ou da inexigibilidade
pela assessoria jurídica?
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b)

Caso a assessoria se manifeste pela
impossibilidade da contratação direta, a
autoridade poderá decidir contrariamente a
essa manifestação? O parecer da assessoria
jurídica é vinculante? Qual o entendimento
do STF?

Questão 28
Quais as consequências civis, funcionais e penais
em relação ao agente público no caso de dispensa
ou de inexigibilidade fora das hipóteses legais?
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Responsabilidade solidária
Lei nº 8.666/93
Art.
t 25.
5 ((...))
§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos
casos de dispensa, se comprovado
superfaturamento, respondem solidariamente
pelo dano causado à Fazenda Pública o
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente
público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.

Crime
Lei nº 8.666/93
Art.
A
t 89.
89 Dispensar
Di
ou inexigir
i i i licitação
li it ã fora
f
d
das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade:
Pena ‐ detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e
multa.
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Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele
que, tendo comprovadamente concorrido para a
consumação da ilegalidade, beneficiou‐se da
dispensa ou inexigibilidade ilegal,
ilegal para celebrar
contrato com o Poder Público.

Questão 28 ‐ Conclusão
Quais as consequências civis, funcionais e penais
em relação ao agente público no caso de dispensa
ou de inexigibilidade fora das hipóteses legais?
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Questão 29
Na execução e no acompanhamento dos contratos
decorrentes da contratação direta,
direta há regras ou
cautelas especiais a serem observadas?

Lei nº 8.666/93
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta
Lei regulam‐se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando‐se‐lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.
§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e
precisão
i ã as condições
di õ para sua execução,
ã expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os
termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
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§ 2º Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos
termos do ato que os autorizou e da respectiva
proposta.
proposta

Questão 29 ‐ Conclusão
Na execução e no acompanhamento dos contratos
decorrentes da contratação direta,
direta há regras ou
cautelas especiais a serem observadas?
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Questão 30
Quais os limites para as alterações quantitativas e
qualitativas do contrato?

Lei nº 8.666/93
Art. 65. (...)
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar,
aceitar nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato,
contrato e,
e no caso particular
de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos.
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§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá
exceder os limites estabelecidos no parágrafo
anterior, salvo:
I ‐ (VETADO)
II ‐ as supressões resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes.
( )
(...)

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou
serviços, se o contratado já houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes
deverão ser pagos pela Administração pelos custos
de aquisição regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber
indenização por outros danos eventualmente
decorrentes da supressão,
supressão desde que regularmente
comprovados.
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Espécies de alterações

Limites

Quantitativas /Unilaterais

Acréscimo – 25% e 50%
(reforma de edifício ou
equipamento) do valor
inicial atualizado do
contrato
Supressão – 25%

Quantitativas/Consensuais

Acréscimo – 25% e 50%
Supressão – Não há limite

Qualitativas

Não há limites legais

Entendimento do TCU
TCU ‐ Decisão nº 215/1999 – P
D iã
Decisão
8.1. com fundamento no art. 1º, inciso XVII, § 2º
da Lei nº 8.443/92, e no art. 216, inciso II, do
Regimento Interno deste Tribunal, responder à
Consulta formulada pelo (...), nos seguintes termos:
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a) tanto as alterações contratuais quantitativas ‐
que modificam a dimensão do objeto ‐ quanto as
unilaterais qualitativas ‐ que mantêm intangível o
objeto em natureza e em dimensão,
objeto,
dimensão estão sujeitas
aos limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93, em face do respeito aos
direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da
mesma Lei,
Lei do princípio da proporcionalidade e da
necessidade de esses limites serem
obrigatoriamente fixados em lei;

b) nas hipóteses de alterações contratuais
consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas de
contratos de obras e serviços, é facultado à
Administração ultrapassar os limites aludidos no
item anterior, observados os princípios da
finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade,
além dos direitos patrimoniais do contratante
privado desde que satisfeitos cumulativamente os
privado,
seguintes pressupostos:
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I ‐ não acarretar para a Administração encargos
contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
rescisão contratual por razões de interesse público,
acrescidos aos custos da elaboração de um novo
procedimento licitatório;
II ‐ não possibilitar a inexecução contratual, à vista do
nível de capacidade técnica e econômico‐financeira
do contratado;
III ‐ decorrer de fatos supervenientes que impliquem
em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por
ocasião da contratação inicial;

IV ‐ não ocasionar a transfiguração do objeto
originalmente contratado em outro de natureza e
propósito diversos;
V ‐ ser necessárias à completa execução do objeto
original do contrato, à otimização do cronograma
de execução e à antecipação dos benefícios sociais
e econômicos decorrentes;
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VI ‐ demonstrar‐se ‐ na motivação do ato que
autorizar o aditamento contratual que extrapole os
limites legais mencionados na alínea “a”, supra ‐
que as conseqüências da outra alternativa (a
rescisão contratual, seguida de nova licitação e
contratação) importam sacrifício insuportável ao
interesse público primário (interesse coletivo) a ser
atendido pela obra ou serviço,
serviço ou seja gravíssimas a
esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e
emergência;

Questão 30 ‐ Conclusão
Quais os limites para as alterações quantitativas e
qualitativas do contrato?
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Questão 31
Em quais hipóteses é possível prorrogar o prazo de
execução e de vigência dos contratos decorrentes
de dispensa e de inexigibilidade?

Lei nº 8.666/93
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
II ‐ à prestação de serviços a serem executados de
forma contínua
contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a Administração, limitada a sessenta meses;
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Questão 31 ‐ Conclusão
Em quais hipóteses é possível prorrogar o prazo de
execução e de vigência dos contratos decorrentes
de dispensa e de inexigibilidade?

Questão 32
Quais penalidades podem ser aplicadas para o
caso de descumprimento do contrato decorrente
de dispensa ou inexigibilidade? Que penalidades
podem ser cumuladas?
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Lei nº 8.666/93
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I ‐ advertência;
II ‐ multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato;
III ‐ suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV ‐ declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
(...)
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§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo,
interessado,
processo no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

Questão 32 ‐ Conclusão
Quais penalidades podem ser aplicadas para o
caso de descumprimento do contrato decorrente
de dispensa ou inexigibilidade? Que penalidades
podem ser cumuladas?
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Questão 33
Qual o procedimento para a aplicação das
penalidades? Quem é responsável pela condução
do procedimento e pela aplicação da penalidade?

Lei nº 8.666/93
Art. 87. (...)
§ 2º As
A sanções
õ previstas
i t nos incisos
i i
I,
I III e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
úteis
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§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste
artigo é de competência exclusiva do Ministro de
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso,
caso facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Lei nº 9.784/99
Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do
órgão ou autoridade responsável pelo processo e
dos administrados que dele participem devem ser
praticados no prazo de 5 (cinco) dias, salvo motivo
de força maior.
( )
(...)
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Art. 26. (...)
§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou outro meio que assegure a
certeza da ciência do interessado.

Processamento
1º PASSO Ato administrativo que determine a
abertura de p
processo administrativo e a intimação
ç
do acusado para exercer o contraditório e a ampla
defesa.
Esse ato administrativo deve relatar,
sinteticamente, os fatos, caso sejam confirmados,
indicar as sanções a serem aplicadas e determinar a
intimação do acusado para o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
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2º PASSO Intimar o acusado por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento,
por telegrama ou outro meio, dando‐lhe prazo para
o exercício do contraditório e da ampla defesa
defesa,
possibilitando‐lhe a produção de provas.
Os prazos são os seguintes:
a) Declaração de inidoneidade = 10 dias corridos;
b) Advertência, multa, suspensão temporária = 5
dias úteis.

3º PASSO Se for o caso, realizar procedimento para a
produção de prova (ex.: vistoria, perícia, oitiva de
testemunhas, etc.).
4º PASSO Manifestação
M if t ã sobre
b a prova eventualmente
t l
t
produzida – Prazo de cinco dias corridos.
5º PASSO Consultoria jurídica.
6º PASSO Decisão fundamentada.
7º PASSO Publicar a decisão e intimar o contratado.
8ª PASSO Recurso administrativo sem efeito
suspensivo.
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