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RESUMO 

A presente obra monografica busca, primeiramente, de uma forma simploria, 
estabelecer conceitos basilares que norteiam os institutos das licitagoes em seus 
varios aspectos. A pesquisa buscou delimitagao do tema proposto nas principals 
distingoes entre as contratagoes diretas em face da Lei n° 8,666/1993, seus 
procedimentos e possiveis punigoes aos agentes causadores de fraudes a regra 
geral de licitar. A fundamentagao teorica da presente baseou-se primeiramente na 
Constituigao Federal de 1988, como nao poderia ser, na Lei de Licitagoes e 
Contratos Administrativos e por fim em diversas sumulas e jurisprudencias do 
Tribunais de Justigas e de Contas do Brasil. Ao nosso humilde ponto de vista as 
contratagoes diretas sao casos excepcionais as regras gerais de licitar, por isso, 
alem da profunda e fiel observancia ao procedimentos/regras dispostos em lei 
devem possuir norte no principio constitucional da moralidade e principalmente no 
bom senso do administrador publico. 
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ABSTRACT 

This monograph seeks work, first in a establish basic concepts that guide the 
institutes of bids in its various aspects. The research sought demarcation of the 
proposed topic in the main distinctions between the direct contracting in the face of 
Law No. 8666/1993, its procedures and possible punishments the causative agents 
of the fraud rule of bidding. The theoretical basis of this was based primarily on the 
Constitution of 1988, as it would be, in the Law of Tenders and Contracts 
Administration and finally in various overviews and case law of courts of justice and 
Auditors of Brazil. In our humble point of view the direct hiring exceptional cases are 
the general rules for bidding, therefore, beyond the deep and faithful adherence to 
procedures / rules in the law must be prepared in the north constitutional principle of 
morality and especially the sense of public administrator. 

Keywords: Bidding - Direct Contracts - Inexigibilidade - Waiver 
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INTRODUCAO 

Neste proemio e de bom grado esclarecer que o tema proposto, 

abordagem geral a respeito de contratagoes diretas em face da Lei n° 

8.666/1993, constitui importante materia do ramo do Direito Administrativo e 

cada vez mais requer preparo e bom senso por parte do agente publico. 

O ordenamento juridico brasileiro consagrou a licitagao como regra para 

contratacao, por parte da Administragao direta ou indireta, de particulares. 

Assim, e de se concluir que, em se tratando de contrato administrativo, a 

contratagao direta deve ser a excegao, ocorrendo apenas nos restritos casos 

autorizados pela lei. 

O presente trabalho tratara especificamente dos casos em que o Poder 

Publico esta autorizado a contratar diretamente, ou seja, sem a realizagao do 

procedimento licitatorio. 

Durante transcorrer dos capitulos buscaremos, delimitar conceitos, 

institutos e nogoes preliminares das modalidades de licitagoes, contratagoes 

diretas, procedimentos adotados para validades destes atos administrativos 

publicos e por fim possiveis punigoes aos agentes causadores dos prejufzos e 

maleficios ao erario publico em razao de fraudes a processos licitatorios. 

No primeiro capitulo buscaremos, de forma bastante sintetica, esclarecer 

aspectos iniciais das licitagoes, tais como: conceitos, competencias legislativas, 

princlpios adotados, modalidades, tipos, previsoes orgamentarias e criterios de 

julgamentos. 

No segundo capitulo ingressaremos no foco, desta feita mais especifico, 

das contratagoes diretas, tais como as licitagoes dispensaveis, dispensadas e 

as inexigibilidades, distingoes, abordando ponto a ponto de cada artigo e/ou 

inciso legislativo. 

Por fim, no ultimo capitulo, analisaremos os, procedimentos e 

responsabilidades dos agentes publicos que executam as dispensas e 

inexigibilidades de licitagoes. 

E possivel introduzir ao leitor que de maneira alguma buscaremos 

esgotar o presente, nem tampouco, modificar conceitos por anos alicergados 
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por grandes doutrinadores da area administrativa, porem, nao podemos deixar 

de apresentar nosso ponto de vista para as situagdes de contratagoes diretas 

nas Licitagoes Publicas. 

Buscamos, atraves de estudos bibliograficos, adaptar a interpretagao 

dos textos normativos, de modo a harmoniza-los a evolugao do tema em si, 

sem contudo olvidar a doutrina que firma opinioes sobre o assunto. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS INICIAIS DA LICITAQAO 

1.1 Origem da palavra Licitagao 

Remota dos etimologistas que o vocabulo licitagao 1 e originario do latim 

licitatio, que significa a "venda por lances". E uma atividade desenvolvida na 

formulagao de lances, ou seja, nada mais e que o ato de licitar, na 

arrematagao, hasta publica, visando a adjudicagao. 

1.2 Conceito de Licitagao 

Neste proemio definimos licitagao como processo administrativo formal 

voltado a selegao da proposta mais vantajosa para a melhor contratagao 

desejada pela Administragao Publica e necessaria ao atendimento do interesse 

coletivo. 

Devemos observar que o procedimento licitatorio nao limita apenas e 

tao-somente a procurar pelo melhor prego, mas sim pela melhor proposta, ou 

1 A titulo de euriosidade, 6 de se ressaltar que antes da Reforma Administrativa de 1967, o termo empregado para 
licitacao era concorrencia publica. Outrossim, na Lei n.° 4.401/64, promulgada tres anos antes do Decreto-lei n.° 
200/67, encontramos, pela primeira vez, o vocabulo licitacao como sinonimo de concorrencia. De outro lado, 
registre-se que o Decreto-lei n.° 200/67 apenas se referia a Administracao Direta e as autarquias, enquanto que o 
Estatuto das Licitagdes em vigor (Lei n.° 8.666/93) contempla tamb6m as fundagoes publicas, empresas publicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municipios. Todavia, a Emenda Constitucional n.° 19, de 04.06.98, modificou novamente o quadro das 
entidades abrangidas pela Lei n.° 8.666/93, quando estabeleceu que lei propria estabelecera o estatuto juridico da 
empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias que explorem atividade economica de 
producao ou comercializacSo de bens ou de prestacao de servicos e dispora sobre licitagao e contratagao. 
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seja, significa dizer que a Administracao busca a maior qualidade da prestagao 

e o maior beneficio economico. 

No entender do eminente Carlos Leopoldo Dayrell, em seu conceito, 

ressaltou a necessidade de obtengao de beneficio publico: 

"O processo que deve recorrer a Administragao para obter 
materials, obras ou servigos, ou ainda, para alienar bens, nas 
melhores condigoes de proveito publico, mediante consulta a 
diversos interessados (Direito Publico, 2a. ed,, Sao Paulo: RT, 
2002, p. 14)". 

Por fim, e nitido perceber que a licitagao visa garantir a moralidade dos 

atos administrativos e dos procedimentos da Administragao Publica e tambem 

a valorizagao da livre iniciativa pela igualdade no oferecimento das 

oportunidades de prestar servigos, bem como de comprar ou vender ao Poder 

Publico. 

1.3 Competencia Legislativa de Licitagoes e Contratos Administrativos 

As normas gerais acerca de licitagoes e contratos administrativos estao 

contidas na Lei Federal n° 8.666/1993, bem como na Constituigao Federal de 

1988 que consagra principios e regras fundamentals acerca da organizagao do 

Estado. 

De acordo com o art. 22, inc. XXVII, da CF/88 2, compete privativamente 

a Uniao legislar sobre normas gerais de licitagao e contratagao. 

Por outro lado, a Constituigao tambem reservou competencia legislativa 

para cada esfera politica legislar sobre normas especificas acerca da materia, 

respeitadas as normas gerais previstas na Lei n° 8.666/1993. Portanto, o ja 

aludido inciso XXVII do art. 22 trata da competencia privativa da Uniao para 

2 Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: XXV11 - normas gerais de licitagao e contratagao, em todas 
as modalidades, para as administragSes publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municipios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas publicas e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998). 
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dispor apenas sobre as normas gerais que serao de observancia obrigatoria 

para as demais esferas do governo. 

Nesse sentido, Odete Medauarfaz urn alerta: 

"A competencia da Uniao para fixar normas gerais de licitagao e 
contrato possibilita que Estados, Municipios e Distrito Federal 
legislem sobre normas especificas, para seus respectivos 
ambitos de atuagao. O problema esta na separagao precisa 
entre normas gerais e normas especificas. De regra, Estados e 
Municipios ou editam leis sem dispositivos que contrariem a lei 
da Uniao, ou nao editam lei especifica e pautam suas licitagoes 
por aqueia" (Direito Administrativo Moderno, 8a. ed., Sao Paulo: 
RT, 2004, p. 214). 

A Lei de Licitagoes vincula os tres poderes das entidades politicas: 

Executivo, Legislativo e Judiciario. Assim e porque os orgaos dos Poderes 

Legislatives e Judiciarios tambem desenvolvem atividades administrativas, 

embora em menor grau, razao pela qual ficam vinculados ao cumprimento da 

Lei n° 8.666/1993. 

E precipuo esclarecer que e certo tambem que a Administracao Indireta 

encontra-se vinculada ao cumprimento das normas gerais sobre licitagoes com 

pequenas variagoes observadas a situagao juridica propria de cada entidade 

indireta. 

Em relagao as empresas publicas e sociedades de economia mista, a 

Emenda Constitucional n° 019/1998 deu nova redagao ao art. 173 da CF 3 , que 

passou a prever que essas entidades da Administragao Indireta, exercentes de 

atividade economica, passariam a sujeitar-se a estatuto proprio no tocante as 

licitagoes, observados os prinefpios gerais da Administragao Publica. 

A intengao certamente era aliviar as restrigoes contidas na Lei n° 

8.666/1993 e compatibilizar as contratagoes realizadas no ambito dessas 

entidades com a pratica empresarial. Entretanto, enquanto nao for editado o 

3 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituigao, a exploracao direta de atividade economica pela Estado 
so serf permitida quando necessaria aos imperativos da seguranca nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme defmidos em lei. § 1° A lei estabelecera o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiarias que explorem atividade economica de producSo ou comercializacao de bens ou de 
prestagio de servigos, dispondo sobre: 111 - licitagao e contratagao de obras, servigos, compras e alienag5es, 
observados os prinefpios da administragao publica; (Incluido pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998). 



16 

referido estatuto proprio para essas entidades, a materia invariaveimente 

continuara sob a disciplina da Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos, 

ressalvadas as exigencias incompativeis, e claro, com as caracteristicas de sua 

atuagao. 

Assim, por exemplo, em uma sociedade de economia mista que opera 

em regime similar aos bancos da iniciativa privada, nao se exigira licitagao para 

promover a venda de produtos e servigos bancarios a populagao em geral. 

Trata-se da propria atividade-fim para a qual a entidade foi criada, nesse caso, 

de atuar na excepcional exploragao de atividade economica, conforme 

permitido pelo texto constitucional. 

1.4 Natureza Juridica da Licitagao 

Sobre a natureza juridica da licitagao diverge doutrina se acaso seria 

procedimento ou verdadeiro processo administrativo. 

Para resolver essa questao ha de se considerar que processo e especie 

do genera procedimento e o proprio art. 38, da Lei n° 8.666/1993 demonstra 

esse aspecto, realgando a relagao genero/especie, e caracterizando a licitagao 

como processo, devido a sua inerente beligerancia. 

A proposito do assunto, Odete Medauar afirma que: 

"A licitagao e urn processo administrativo porque, alem da 
sucessao de atos e fases, ha sujeitos diversos, os licitantes, 
interessados no processo, que dele participam, perante a 
Administragao, todos, inclusive esta, tendo direitos, deveres, 
onus, sujeigoes" (ob. cit, p. 214). 

1.5 Principios que regem a Licitagao: Gerais e Especificos 

O Direito Administrativo e urn ramo particularmente repleto de principios, 

oois a protecao dos interesses da coletividade deve estar sempre norteando as 
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atitudes da administracao. Ao selecionar particulares para prestacao de 

servicos, a administracao nao pode nunca se escusar da observacao desses 

principios, seja por questao de moralidade, seja por questao de legalidade, pois 

os principios das licitacoes, mais que uma questao moral e uma questao legal. 

A Constituicao Federal consagrou varios principios norteadores da 

administracao publica quando em seu art. 37, caput4, alem disso, o art. 3° da 

Lei 8.666/19935, traz uma gama de principios serem seguidos pela 

Administracao na consecucao da probidade administrativa. Entretanto, existem 

alguns principios especificos que acentuam as peculiaridades proprias do 

procedimento licitatorio, em especial, do formalismo, da competitividade, do 

julgamento objetivo, da vinculagao ao instrumento convocatorio, do sigilo das 

propostas, da isonomia e da adjudicacao compulsoria. 

Do conjunto de principios que regem a licitagao decorre o direito de todo 

cidadao de acompanhar o desenvolvimento do certame, incluindo a fiscalizacao 

e lisura atraves dos instrumentos juridicos adequados: aeao popular, direito de 

peticao, habeas data e ate mesmo mandado de seguranca. 

De forma sintetica abordaremos os seguintes principios: 

Principio da Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Publico. 

E de perceber, embora nao esteja expressamente disposto na Lei n° 

8.666/1993, que o principio da supremacia do interesse publico sobre 

interesses particulares esta implicito nas proprias regras do Direito 

Administrativo e configura-se como urn dos principios de observancia 

obrigatoria. Intimamente ligado ao principio da supremacia encontra-se o da 

indisponibilidade do interesse publico, tendo em vista que ao administrador e 

4 Art. 37. A administracao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade moralidade, publicidade e 
eficiencia, 
5 Art. 3°. A licitagao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administracao e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios 
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculacao ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que lhe sao correlates. 
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dada a tarefa de zelar pelos interesses da coletividade, assim, nao se pode 

dispor destes em detrimento da protegao aos dos particulares. 

Principio da Legalidade 

E de bom grado lembrar que disciplina a nossa Constituicao, em seu art. 

5°, II, que "ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senao em virtude de lei.", trata-se, in casu, de norma-principio voltada 

exclusivamente ao particular. 

Ao particular, como visto, e possivel fazer ou deixar de fazer tudo aquilo 

que a lei nao vedar, se nao ha lei proibitiva; porem, a Administracao so e dado 

o direito de agir de acordo com o determinado permissivamente em lei. 

Dessa forma, por mais simples que seja o ato que venha praticar a 

Administracao, este deve esta baseado e protegido por uma norma (lato 

sensu), caso contrario nao tera eficacia. A titulo de conhecimento vale ressaltar 

ainda as Sumulas n° 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal - STF 6. 

Principio da Moralidade 

Esse principio, expressamente representado tanto na Constituigao 

Federal quanto na Lei n° 8.666/1993, e alvo de critica por parte da doutrina, 

posto que, alguns doutrinadores nao o reconhecem posto ser urn principio vago 

e impreciso, ou que acaba por ser absorvido pela legalidade. 

Ao nosso entender, data maxima venia, o principio da moralidade se 

constitui em importante norte para o Administrador Publico, pois a 

administracao nao pode tomar postura que desabone boa conduta de seus 

6 STF - Sumula n° 346: A Adrninistracao publica pode declarar a nulidade dos seus proprios atos. STF - Sumula n° 
473: A Administracao pode anular seus proprios atos, quando eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles 
nSo se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniencia ou oportunidade, respeitados os direilos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciacifo judicial. 
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atos. Aliais, e tao clara essa separacao entre legalidade e moralidade que, 

sendo ato atentatorio aos principios da moralidade, mesmo que esteja 

revestido de legalidade, este nao deve ser tornado, pois a moralidade seria 

pressuposto de validade do ato. 

O principio da moralidade, para ser exigivel, nao precisaria ser transcrito 

em norma constitutional, pois deve ser visto como atributo insito e necessario 

a atuagao de qualquer pessoa. 

Principio da Impessoalidade 

O principio da impessoalidade, referido na Constituigao, nada mais e 

que o classico principio da finalidade, o qual impoe ao administrador publico 

que so pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal e unicamente aquele 

que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, 

de forma impessoal. 

Trata-se esse principio, na verdade, de verdadeiro corolario do principio 

da legalidade. Sua observancia sera de primordial valia quando o ato visado for 

de ordem discricionaria. 

Toda vez que o administrador pratica algum enforce na legislacao para 

abranger uma situacao por ela nao colhida ou para deixar de abarcar uma 

outra naturalmente inclusa no modelo legal esta desviando da trilha da 

legalidade. E neste desvio, portanto, que verificaremos, no mais das vezes, a 

impessoalidade na conduta do gestor publico. 

Principio da Igualdade 

Tal preceito esta insculpido no preambulo da Carta de 1988, determina a 

competicao entre os licitantes de forma igualitaria. E principio de extrema 

importancia para a lisura da licitagao publica, significa, ao nosso sentir, que 
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todos interessados em contratar com a Administragao devem competir em 

igualdade de condigoes, sem que a nenhum se oferega vantagem nao 

extensiva a outro. 

E a propria Lei das Licitagoes traz em seu bojo dispositivos7 que vedam 

pratica de atos atentatorios a igualdade entre os competidores. 

Principios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

Pelo principio da razoabilidade, a Administragao, no uso da 

discricionariedade, devera obedecer a criterios aceitaveis na pratica de seus 

atos. 

A respeito dessa liberalidade do administrador publico, nao significa, 

como e evidente, que Ihe seja outorgado o poder de agir ao saber exclusivo de 

seu libito, de seus humores, paixoes pessoais, excentricidade ou criterios 

personalissimos e muito menos significa liberar a Administragao para manipular 

a regra de direito de maneira a sacar efeitos nao pretendidos nem assumidos 

pela lei aplicada, ou seja, se urn ato for praticado sem devida prudencia e 

sensatez necessaria ao administrador, aquele sera perfeitamente invalidavel, 

visto ser eivado de nulidade. 

Quanto ao segundo principio, preceitua que as competencias 

administrativas somente poderao tornar-se validas quando exercidas na 

extensao e intensidade proporcionais ao que sejam realmente demandados 

para cumprimento da finalidade de interesse publico a que estao atreladas. 

Principios da Motivagao e da Publicidade 

7 Art. 3°. A licitagao destina-se a garantir a observincia do principio constitucional da isonomia e selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administragao e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios 
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculacao ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que lhes sao correlates. §1°. E vedado aos 
agentes publicos: 1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, clausulas ou condicSes que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo e estabelegam preferencias ou distincoes em raz3o da 
naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o 
especifico objeto do contrato; II - estabeleca tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciaria ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras. 
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O principio da motivagao determina que a Administragao exponha os 

fundamentos de fato e de direito de suas decisoes, pois, somente atraves dos 

atos motivados e que se pode verificar se as condutas administrativas estao 

atendendo aos principios iegais. E de lembrar que apesar de nao estar 

expressamente contido no art. 37, caput, da Constituigao, foi abarcado pela Lei 

n° 8.666/1993. 

Com relagao a publicidade, seu fim e permitir, alem da participacao de 

todos os interessados, que se fiscalize os atos de licitagao. 

Neste sentir proprio art. 7°, § 8°, da Lei de Licitagoes8, garante a 

qualquer cidadao ter acesso ao procedimento licitatorio para tomar 

conhecimento dos quantitativos das compras e/ou servigos bem como de seus 

pregos. Assim, nao ha licitagao sigilosa conforme norma extraida da Lei 

8.666/939, artigos 3°, § 3°, e 43, § 1°. 

Principios da Economicidade e Eficiencia 

Sendo fim da licitagao a escolha da proposta mais vantajosa, deve o 

administrador estar incumbido de honestidade ao cuidar coisa publica, nao 

dispendendo, ao seu talante, recursos desnecessarios. Relaciona-se com o 

principio da moralidade bem como da eficiencia, este inserido no texto 

constitucional pela Emenda n.° 019/98. 

Como ja exposto, o principio da eficiencia foi recentemente introduzido 

em nosso texto constitucional, tendo influencia direta sobre os casos de 

contratagao direta. 

8 Art. 1° As licitagoes para a execugao de obras e para a prestagao de servigos obedecerao ao disposto neste artigo e, 
em particular, a seguinte seqiiencia: § 8fi Qualquer cidadSo podera requerer a Administracao Publica os quantitativos 
das obras e precos unitarios de determinada obra executada. 
9 Art. 3fi A licitagao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administracao e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios 
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculac&o ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que Ihes s&o correlates. § 3fl A licitagao 
nao sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao publico os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteudo das 
propostas, ate a respectiva abertura; Art. 43. A licitacio sera processada e julgada com observancia dos seguintes 
procedimentos: § 1° A abertura dos envelopes contendo a documentacao para habilitagao e as propostas sera 
realizada sempre em ato publico previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pela Comissao. 
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Principio do Julgamento Objetivo 

O principio do julgamento objetivo e decorrencia logica do anterior. 

Impoe-se que a analise das propostas se faca com base no criterio indicado no 

ato convocatorio e nos termos especificos das mesmas. 

Por esse principio, obriga-se a Administragao a se ater ao criterio fixado 

no ato de convocagao, evitando o subjetivismo no julgamento. Esta 

substancialmente reafirmado nos arts. 44 e 45 do Estatuto Federal Licitatorio1 0. 

Nesse passo, tern a doutrina entendido como principio correlato ao do 

julgamento objetivo o da vedacao a oferta de vantagens. A oferta de vantagens 

e pratica espuria e pode ate constituir crime, conforme tipificagao trazida no art. 

92 da Lei n° 8.666/1993 1 1. 

Principio da probidade administrativa 

Urn dos primeiros e basilares principios expressos na Lei de Licitagoes 

Publicas, a probidade administrativa consiste na honestidade de proceder ou 

na maneira criteriosa de cumprir todos os deveres que sao atribuidos ou 

acometidos ao administrador por forga de lei. 

Neste sentir, correlato ao principio da probidade administrativa, temos no 

art. 43, § 1°, da Lei de Licitagoes o principio do sigilo das propostas 1 2. Por fim, 

observa-se que visa este principio a competitividade entre os concorrentes, 

bem como a manutengao da probidade durante o processo. 

10 Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissao levara em consideracao os criterios objetivos defmidos no edital 
ou no convite, os quais nao devem contrariar as normas e principios estabelecidos por esta Lei; Art. 45. O julgamento 
das propostas sera objetivo, devendo a ComissSo de licitagao ou o responsavel pelo convite realiza-lo em 
conformidade com os tipos de licitagao, os criterios previamente estabelecidos no ato convocatorio e de acordo com 
os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua afericao pelos licitantes e pelo org&o de 
controle. 
11 Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificacao ou vantagem, inclusive prorrogacao contratual, 
em favor do adjudicatario, durante a execugao dos contratos celebrados com o Poder Publico, sem autorizacao em lei, 
no ato convocatorio da licitagao ou nos respectivos instrumentos convocatorios, ou, ainda, pagar fatura com 
preterigao da ordem cronologica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei. 
12 Art. 43. A licitagao sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos: 1 - abertura dos 
envelopes contendo a documentagao para habilitagSo e as propostas sera realizada sempre em ato publico 
previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissao. 
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Principio da vinculagao ao instrumento convocatorio 

Esta norma-principio encontra-se disposta no art. 41 , caput, da Lei n° 

8.666/93 1 3, na verdade trata-se de um principio essencial cuja inobservancia 

enseja nulidade do procedimento, ou seja, e o principio basico de toda 

licitagao. 

O edital, nesse caso, torna-se lei entre as partes. Este mesmo principio 

da origem a outro que Ihe e afeto, o da inalterabilidade do instrumento 

convocatorio. De fato, a regra que se impoe e que, apos publicado o edital, nao 

deve mais a Administragao promover-lhe alteragoes, salvo, se assim exigir o 

estrito interesse publico. 

CONSIDERAQOES GERAIS SOBRE AS MODALIDADES DE 

LICITAQOES 

1.6 - Modalidades de Licitagoes 

As modalidades de licitagao sao expressas na lei, o que significa dizer 

que nenhuma outra, alem delas, pode ser criada pela Administragao, por isso, 

tal proibigao impede tambem que as modalidades sofram combinagoes entre si, 

o que equivaleria a criar nova hipotese. Nesse sentido o art. 22, §8° da Lei de 

Licitagoes e expresso: "E vedada a criagao de outras modalidades de licitagao 

ou a combinagao das referidas neste artigo," 

As modalidades mais conhecidas de licitagao sao a Concorrencia, a 

Tomada de Pregos e o Convite que objetivam a contratagao de obras, servigos 

e compras, sendo delimitadas conforme o valor estimado para a licitagao de 

13 Art. 41. A Administragao nao pode descumprir as normas e condic5es do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada. 



24 

acordo com o previsto no art. 23 da Lei n° 8.666/1993. Ja as modalidades 

concurso e leilao tern objetivos proprios e diferenciados. 

A licitagao sob a modalidade concorrencia e a escolhida para licitagoes 

de grande vulto envolvendo obras, servicos e concessoes de maior valor. Essa 

modalidade e a que apresenta maior rigor formal e exige ampla divulgacao. 

A tomada de pregos e a modalidade de licitagao indicada para 

contratos de vulto medio que admite a participagao de interessados 

previamente cadastrados, ou que atendam a todas as exigencias para 

cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas. 

O convite e modalidade de licitagao mais desburocratizada, geralmente 

utilizada para contratagoes de menor valor. E a unica modalidade em que o 

instrumento convocatorio nao e o edital e sim a carta-convite onde sao 

estabelecidas, sucintamente, as regras da licitagao. 

Restam ainda na Lei n° 8.666/93 as modalidades de concurso e leilao. 

O concurso e modalidade reservada para a escolha de trabalhos 

intelectuais (tecnicos, cientificos ou artisticos), mediante a instituigao de premio 

ou remuneragao aos vencedores. Nao se confunde com o concurso publico 

para contratagao de servidores. Nesta modalidade o que se busca e selecionar 

urn projeto de cunho eminentemente intelectual. Ja o leilao e a modalidade 

utilizada para alienagao de bens inserviveis para a Administragao Publica ou de 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados, com criterio de julgamento 

nesta modalidade obrigatoriamente deve ser o de maior lance. 

O pregao e a modalidade de maior destaque atualmente na 

Administragao Publica, tendo ganhado forga atraves da regulamentagao pela 

Lei n° 10.520/2002, destinada a aquisigao de bens e servigos comuns, cujos 

padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital por meio de especificagoes usuais no mercado. Nessa modalidade, e 

obrigatorio o criterio do menor prego no julgamento das propostas. A 

particularidade especial do pregao reside na adogao parcial do principio da 

oralidade quanta a manifestagao da vontade dos licitantes. Outra caracteristica 

marcante do pregao e a inversao na ordem das fases de habilitagao e 

julgamento das propostas. 
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Por fim, a modalidade de consulta e admitida somente para contratagao 

realizada no ambito das agendas reguladoras, sendo vedada para obras e 

servigos de engenharia, O objeto da consulta consiste, basicamente, na 

elaboragao de pareceres tecnicos, projetos, entre outros trabalhos de natureza 

intelectual e bens infungiveis. 

1.7 - Tipos de Licitagoes e Criterios de Julgamentos 

Nao se confundem as "modalidades" e os "tipos" de licitagao, uma vez 

que estes dizem respeito especificamente ao criterio de julgamento das 

propostas e devem ser previamente estabelecidos no instrumento 

convocatorio: Menor prego (usual); melhor tecnica (o material mais eficiente, 

mais rentavel, melhor); melhor tecnica e prego (prego mais vantajoso e melhor 

tecnica); e, por fim, maior oferta (oferta em leilao). 

1.8. Previsao orgamentaria 

No que concerne a abertura da licitagao a Administragao devera 

vincular-se a dois requisitos basicos: a) objeto caracterizado; b) recursos 

financeiros necessarios ao pagamento. 

O objeto devera ter avaliadas sua utilidade e necessidade, devidamente 

justificadas, e devera haver uma previsao dos recursos financeiros necessarios 

ao pagamento. Para isso, e necessario que se tenha uma nogao aproximada 

do valor que se pretende contratar. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ja nao basta, pois, a 

indicagao orgamentaria de que trata o artigo 14, da Lei Federal n° 8.666/93 1 4, 

14 Art. 14. Nenhuma compra sera feita sem a adequada earacterizacSo de seu objeto e indicacflo dos recursos 
orcamentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quern lhe tiver dado causa. 
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haja vista que e requisito o efetivo saldo financeiro em caixa para 

adimplemento das obrigacoes contraidas. 
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CAPiTULO 2 

LiCITAQAO DISPENSADA, DISPENSAVEL E INEXIGfVEL: 

DISTINQOES 

Neste proemio, expurgando a regra geral, temos casos em que existi a 

ausencia de necessidade de licitar, onde a doutrina estabelece distingoes entre 

licitagao dispensada, dispensavel e inexigivel, seguindo em termos gerais os 

criterios que sao utilizados pela Lei n° 8.666/1993. 

Entretanto, alerte-se que nem sempre sera possivel diferenciar os 

termos licitagao "dispensada" e "dispensavel" como se fossem conceitos 

referentes a situagoes de natureza distintas, sendo admissivel seu uso como 

sinonimos por diversas ocasioes. 

Por isso e que parte da doutrina trata das hipoteses de licitagao 

"dispensada" e "dispensavel" sob a mesma rubrica embora se refiram, em certo 

aspecto, a diferentes artigos de lei (arts. 17 e 24 da Lei n° 8.666/93, 

respectivamente). 

Na verdade, a chamada "licitagao dispensada" se aplica basicamente as 

hipoteses de alienagao de bens pertencentes a Administragao e esta sempre 

condicionada a existencia de interesse publico, como ja afirmou as situagoes a 

que se refere estao disciplinadas exclusivamente no art. 17 da Lei de 

Licitagoes. Por outro lado, a "licitagao dispensavel" verifica-se em situagoes em 

que, embora teoricamente seja viavel a competigao entre os particulares, o 

procedimento licitatorio afigura-se inconveniente ao real e imediato interesse 

publico, isso ocorre porque, em determinados casos, surgem circunstancias 

especiais, previstas em lei, que facultam nao realizagao da licitagao pelo 

administrador. 

Dentre as hipoteses previstas no art. 24 da mencionada Lei, destacam-

se a dispensa em razao do baixo valor; pelo advento de situagoes 

excepcionais, como guerra, grave perturbagao da ordem publica, calamidades; 
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nas hipoteses de licitagao deserta ou fracassada; na contratagao do 

fornecimento ou suprimento de energia eletrica com concessionary, 

permissionario ou autorizado; na aquisigao de pegas durante o periodo de 

garantia; dentre outras. 

Em relagao a "licitagao inexigivel", informa o art. 25 da Lei n° 8.666/1993 

que esta ocorrera sempre que houver inviabilidade de competigao, nesta, vale 

ressaltar que o conceito de viabilidade da competigao nao e simplisticamente 

reconduzivel a mera existencia de uma pluralidade de sujeitos em condigoes 

de executar atividade. 

Por isso existem inumeras situagoes em que a competigao e inviavel nao 

obstante existirem inumeros particulares habilitados a executar a atividade 

objeto da referida contratagao. 

2.1 LICITACAO DISPENSADA (ART. 17,1 e II, LEI n° 8.666/93) 

Em urn conceito rasteiro, licitagao dispensada e aquela em que a propria 

lei a declarou como tal, pode-se dizer que e a forma de dispensa de licitagao 

em que o juizo de discricionariedade e diminuto, tanto que somente em certos 

casos, previstos no art. 17, §§ 2° e 4° da Lei de Licitagoes, a lei exige a 

motivagao do afastamento da competigao. 

Tal especie de contratagao direta ocorre nas hipoteses elencadas nos 

incisos I e II do art. 17 da Lei de Licitagoes, que se referem a alienagao de bens 

moveis e imoveis pela Administragao. 

Como ja exposto, as hipoteses de licitagao "dispensada" se referem 

exclusivamente as hipoteses de alienagao de bens pela Administragao Publica, 

porem, a abrangencia do dispositivo e amplo, atingindo todas modalidades de 

transferencia voluntaria do dominio de urn bem ou direito. 

O caput do art. 17 da Lei de Licitagoes preve requisitos que autorizam a 

alienagao, entre eles, a existencia de interesse publico, avaliagao previa, 

procedimento licitatorio e autorizagao legislativa no caso de bens imoveis. 
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Entretanto, as exceeoes a regra geral da licitagao constam dos incisos 

do referido dispositivo legal. Justamente por esse motivo que Marcal Justen 

Filho alerta que: 

"Oart. 17 e eivado de serio defeito de tecnica legislative. O 
dispositivo cuida de dois temas diversos e inconfundiveis. 
Disciplina, conjuntamente, os requisitos para alienagao de 
bens e direitos da Administragao e as hipoteses de 
dispensa de licitagao" (ob. cit, p. 171/172). 

Outro aspecto interessante desse dispositivo e que rigorosamente uma 

lei federal nao poderia dispor sobre alienagao de bens publicos estaduais, 

municipals e distritais sob pena de ofender a forma federativa de Estado e, 

assim, o proprio texto constitucional. 

Dai se conclui que as regras do art. 17 vinculam especialmente a Uniao 

que pode dispor legislativamente sobre o destino dos proprios bens que Ihe 

pertencem. 

Entretanto, considerando especificamente o permissivo do inc. XXI do 

art. 37 da CF, e possivel produzir interpretagao conforme a Constituigao no 

sentido de que as normas gerais poderiam dispor sobre hipoteses de dispensa 

de licitagao para a alienagao. 

Por outro lado, e importante salientar que nas situag5es descritas a 

seguir como sendo de licitagao "dispensada", nao podera o administrador 

realizar o procedimento licitatorio, uma vez que a propria lei a dispensou, 

tratando-se de verdadeira "inexigibilidade". 

Nesse sentido, informa a doutrina de Romeu Felipe Bacellar Filho: 

"[...] a propria Lei, em seu art. 17, determina, independentemente 
de juizo de valor, compulsoriamente, a dispensa da licitagao. Por 
esta razao, entende-se que houve uma impropriedade 
terminologica no art. 17, pois nos casos ali elencados verifica-se 
a impossibilidade de competigao, de modo que a solugao unica e 
nao licitar, o que faz da licitagao dispensada uma verdadeira 
licitagao inexigivel. Assim, entende-se que a licitagao dispensada 
e inexigivel" (Direito Administrativo, 2a. ed., Sao Paulo: Saraiva, 
2005, p. 114/115). 



30 

As hipoteses de dispensa de licitagao para alienagao de bens imoveis 

estao relacionadas no art. 17, inc. I. e dizem respeito ao seguinte: dagao em 

pagamento (inc. I, a), doagao (inc. I, b), permuta (inc. I, c), investidura (inc. I, d), 

venda intra-estatal (inc. I, e) e titulagao de terras por interesse social e outras 

alienagoes (inc. I, f). O rol e taxativo e nao exemplificativo, isto e, nao podera 

ser ampliado pelo administrador para outras situagoes aqui nao-contempladas. 

Na hipotese da dagao em pagamentoj a Administragao se libera de uma 

divida sem desembolsar dinheiro, atraves da transferencia do dominio de urn 

imovel. Assim e que a licitagao e dispensada em fungao da impossibilidade de 

selecionar a proposta mais vantajosa. 

Entretanto, note-se que se credores diversos tiverem interesse de 

extinguir seus creditos mediante o mesmo procedimento, qual seja, da dagao 

em pagamento, estarao presentes os requisitos autorizadores da licitagao que 

deverao ser observados nessa hipotese. 

Tambem sera dispensada a licitagao na doagao exclusivamente para 

outro orgao ou entidade da Administragao Publica, de qualquer esfera do 

governo. 

A permuta e admitida quando for por outro imovel destinado ao 

atendimento das finalidades precipuas da propria Administragao Publica, cujas 

necessidades reais de instalagao e localizagao condicionem a escolha. 

Da mesma forma, a alienagao onerosa de bens praticada entre 

entidades integrantes da Administragao Publica dispensa o procedimento 

licitatorio. 

Por fim, a ultima hipotese de dispensa de licitagao de bens imoveis diz 

respeito a "titulagao de terras por interesse social e outras "alienagoes". A 

situagao abrange as diversas modalidades de transferencia da posse de bens 

publicos para programas habitacionais de interesse social e nas operagoes 

vinculadas a reforma agraria. 

A regra e propositalmente ampla de modo a atender os diversos 

programas sociais promovidos pelo Governo visando beneficiar extratos da 

populagao brasileira de baixa renda. 
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Entretanto, a Administragao Publica nao esta autorizada a simplesmente 

escolher arbitrariamente os beneficiarios das transferencias. Deverao ser 

concedidas oportunidades equivalentes a todos os potenciais interessados. 

Em relacao as hipoteses de dispensa de licitagao para alienagao de 

bens moveis da Administragao, as situagoes autorizadoras estao previstas no 

art. 17, inc. II e se referem a: doagao (inc. II, a), permuta (inc. II, b), venda de 

agoes em bolsa de valores (inc. II, c), venda de titulos publicos (inc. II, d), 

venda de mercadorias como atividade operacional (inc. II, e) e alienagoes intra-

estatais (inc. II, f). Essas seis hipoteses de dispensa de licitagao para a 

alienagao de bens moveis nao requerem maiores comentarios por serem 

facilmente compreendidas. 

Em relagao ao item "c" do inciso II, que trata da venda de agoes atraves 

de bolsas de valores, nao significa, em ultima analise, simplesmente dispensar 

o procedimento licitatorio, mas sim sujeitar a alienagao a urn procedimento 

distinto. 

No caso da venda de titulos publicos, a justificativa para a dispensa e 

que essa negociagao efetiva-se diretamente, atraves da qual se torna 

operacional a politica monetaria. 

E no caso da letra "e" do mesmo inciso, que alude a venda de 

mercadorias como atividade operacional, o tema esta relacionado as 

operagoes de compra e venda praticadas pelas entidades da Administragao 

Indireta no exercicio de suas atividades, razao pela qual nao poderiam se 

sujeitar ao principio da licitagao, como ja visto. 

Por fim, alem dessas hipoteses de licitagao dispensada, previstas na Lei 

n° 8.666/93, existe a dispensa prevista no art. 2.°, §1.°, inc. Ill, da Lei n° 

11.107/2005. Esse dispositivo preve que o consorcio publico celebrado entre a 

Uniao, Estados-membros, Distrito Federal e Municipios para a realizagao de 

objetivos de interesse comum podera, para cumprimento desses objetivos, ser 

contratado pela Administragao Direta ou Indireta, dos entes da Federagao 

consorciados, "dispensada" a licitagao. 

2.2. LICITACAO DISPENSAVEL (ART. 24, LEI n° 8.666/93) 
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O art. 24 da Lei n° 8.666/93, com as modificacoes que Ihe seguiram, 

foram inseridos situagoes em que e "dispensavel" a licitagao. Importante 

ressaltar que sao hipoteses taxativas, nao podendo o administrador ampliar 

discricionariamente o rol ja elencado pelo legislador. 

A proposito, nesse sentido, colaciona-se doutrina de Jorge Ulisses 

Jacoby Fernandes: 

"Nao e permitido qualquer exercicio de criatividade ao 
administrador, encontrando-se as hipoteses de licitagao 
dispensavel previstas expressamente na lei, numerus 
clausus, no jargao juridico, querendo significar que sao 
apenas aquelas hipoteses que o legislador expressamente 
indicou que comportam dispensa de licitagao" (ob. cit, p. 
289). 

Ademais, por se tratar de norma de carater geral, a legislacao local 

(estadual ou municipal) nao podera acrescentar qualquer outra hipotese. 

Neste contexto passemos a examinar as hipoteses mais significativas do 

extenso rol previsto na legislacao correlata a materia. 

2.2.1. Dispensa em razao do valor do objeto a ser contratado 

Inicialmente existe dispensa em razao do valor do objeto a ser 

contratado. Neste caso, o valor do contrato nao podera exceder a dez por 

cento do valor fixado para a modalidade de convite para servigos, compras, 

obras e servigos de engenharia (art. 24,1 e II). 

"Art. 24. E dispensavel a licitagao: 
I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10% (dez 
por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I, do artigo 
anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma 
obra ou servigo ou ainda para obras e servigos da mesma 
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natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente; (limite: R$ 15.000,00) 
II - Para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II, do artigo 
anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta lei, desde 
que nao se refiram a parcelas de urn mesmo servigo, compra ou 
alienagao de maior vulto que possa ser realizado de uma so vez 
(limite: R$ 8.000,00)". 

Registre-se, primeiramente, que, nestes casos, foi dado um tratamento 

distinto as sociedades de economia mista, empresas publicas e agendas 

executivas, quando Ihes foi permitido utilizar-se da dispensa em valores de ate 

20% (vinte por cento) dos limites previstos nas alfneas "a", dos incisos I e II, do 

art. 23, da mencionada Lei. 

Os doutrinadores justificam estas hipoteses de dispensa de licitagao pelo 

fato do custo de um procedimento licitatorio ser superior ao beneficio que dele 

poderia ser extraido. Nao se admite o fracionamento de contratacoes que 

possam ser realizadas conjunta e concomitamente e que conduza a dispensa 

de licitagao. 

A dispensa em razao do reduzido valor do contrato se justifica somente 

em razao do principio da economicidade que deve nortear todos os atos 

administrativos. 

Nesse sentido, o mestre Margal Justen Filho explica o seguinte: "A 

pequena relevancia economica da contratagao nao justifica gastos com uma 

licitagao comum" (ob. cit, p. 236). 

Outra questao envolve a modificagao do valor em momento posterior a 

contratagao direta e que conduza a superagao do limite previsto no art. 24, I e 

II, acima referido. Assim se tern entendido que eventual alteragao que vise 

equilibrar a equagao economico-financeira do contratado nao desnatura os 

valores originariamente previstos ou imaginados pelo administrador. 

O que se deve evitar sao as alteragoes previsiveis, ou seja, que 

poderiam ser estimadas com certa antecedencia. 

Nao se admite que a Administragao utilize a contratagao direta em razao 

do reduzido valor do contrato e, em seguida, se valha do expediente de 

elevagao do prego contratual. 
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A esse respeito, Jorge Ulisses Jacoby Femandes faz a seguinte 

observagao: 

"Se o administrador utiiiza-se do artificio de ajustar o contrato 
com dispensa de licitagao para depois aletra-lo, fazendo 
acrescer o objeto do contrato nos limites permitidos do art. 65 
§1°, e, em decorrencia, extrapola o valor do limite que o inciso I 
do art. 24 autoriza, sua conduta pode ser tipificada como crime, 
ensejando a punigao sob esse aspecto, alem da anulagao do 
contrato e recomposigao do erario, caracterizando-se tambem 
prejuizo" (ob. cit, p. 293). 

Relativamente aos dispositivos legais acima, existe uma discussao 

doutrinaria a respeito de qua! e o periodo (se anual ou mensal) que deve ser 

observado para a utilizacao do limite permitido para dispensa de licitagao, sem 

que haja burla a Lei de Licitagoes. 

Este assunto e bastante polemico, tendo sido inclusive objeto de 

consulta por parte da douta Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte, onde, opinou no sentido de que a lei nao fixou o periodo para a 

utilizagao do limite, no entanto a Administragao poderia fixa-lo, atraves de 

orientagao normativa, a fim de evitar a ocorrencia de dispensas irregulares, 

conforme se tern verificado nas inumeras decisoes do Tribunal de Contas da 

Uniao, onde ha orientagao para que a Administragao efetue planejamento 

adequado das compras de forma a deixar de proceder a aquisigoes para 

objetos iguais em curto espago de tempo, assim como evitar a realizagao, sob 

a alegagao de urgencia. 

Neste diapasao, merece citar, outrossim, decisao do Tribunal de Contas 

do Estado de Pernambuco, no seguinte teor: 

"E casuistica a analise para caracterizagao de 
fracionamento de despesa, inexistindo previsao legal 
quanto ao numero de dispensas que devera acontecer no 
mes ou no exercicio financeiro. E mister que se observe o 
disposto nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n.° 
8.666/93, com a alteragao dada pela Lei 8.883/94, de modo 
que se fique claramente demonstrada a impossibilidade de 
se realizar a aquisigao do bem ou servigo de uma unica 
vez. Mas uma dispensa de licitagao em pequenos 
intervalos de tempo e para os mesmos fins e indicio de 
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fracionamento, cabendo ao Tribunal de Contas no uso de 
suas prerrogativas legais decidir a respeito na apreciagao 
do caso concreto". 

Na doutrina, ha divergencia quanto a este aspecto, existindo 

doutrinadores que entendem que tal limite para a dispensa de licitagao e anual. 

Neste sentido, encontramos o posicionamento do ilustre Carlos Pinto Coelho 

Motta, senao vejamos: 

"Tenho entendido que tais limites para a chamada 
dispensabilidade de licitagao, tanto para compras e servigos 
como para obras e servigos de engenharia, valem para todo o 
exercicio financeiro, permitindo-se entretanto o parcelamento do 
fornecimento ou da execugao. Significa que o limite de valor, 
para objetos similares, so pode ser utilizado para fins de 
dispensa uma vez em cada exercicio. As razoes desse 
entendimento sao as seguintes: em primeiro lugar, os prazos do 
art. 39, paragrafo unico, para licitagao simultanea ou sucessiva, 
nao mais se aplicam ao art.24, I, como era definido pela redagao 
originaria da Lei n.° 8.666/93. A Lei n.° 8.883/94, alterando o 
referido paragrafo unico do art. 39, excluiu expressamente a 
aplicabilidade do limite da dispensa em intervalos temporals 
definidos para licitagao simultanea ou sucessiva (30 e 120 dias. 
Em segundo lugar, nao ha nenhum outro dispositivo, seja na Lei 
n.° 8.666/93, seja na Lei n.° 4.320/64, que autorize a aplicagao 
do limite de dispensa para objeto similar por vezes sucessivas 
no mesmo exercicio financeiro. Se nao ha autorizagao expressa, 
conclua-se pela vedagao legal". 

Enquanto isso existem tambem doutrinadores que abominam a fixagao 

de um prazo temporal para a utilizagao do limite da dispensa. Dentre eles, ha o 

ensinamento do administrativista Ivan Barbosa Rigolin, ao escrever artigo sobre 

casos polemicos de licitagao, o qual pedimos licenga para transcreve-lo, ipsis 

litteris: 

"Os fantasmas e as aparigdes abantesmaticas e flogisticas de 
entes misteriosos, que afirmam que alguem teria dito a alguem 
que somente uma vez por mes poderia ser realizada compra de 
ate R$ 7.999,99, ou contratado servigo de engenharia de ate R$ 
14.999,99, ou que apenas dentro de um ano e que tais limites 
poderiam ser exercitados, ou dentro de um semestre, ou apenas 
dentro de condigoes muito particulares, tais e quais, assim ou 
assado - essa tremenda empulhagao, exemplo de moralismo 
facil e proprio de discurso de formatura de colegiais, com forte 
coeficiente de hipocrisia indisfargavel de fariseus a quern 
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aparentemente falta o que fazer - fariseus desempregados talvez 
- nao tern o mais longinquo proposito nem a minima causagao 
juridica direta, indireta, obliqua, transversa, proxima ou remota, 
nem explicagao alguma, por mais inventiva. Se a lei quis que oito 
mil ou quinze mil reais fossem o limite da licitagao dispensada 
sem maiores exigencies ou condicionamentos, entao pode ser 
adquirido o bem, ou contratado o servigo de valor que dispense 
licitagao quantas vezes forem necessarias, sempre que preciso, 
em um seculo, um ano, uma semana, um lustro ou um mes lunar 
dos fenicios. Basta que a Administragao proceda naturalmente, 
sem forger necessidades em verdade inexistentes, sem "picar" 
ou fragmentar, artificial ou artificiosamente, suas necessidades 
efetivas, apenas para, maliciosamente, burlar a regra geral da 
licitabilidade necessaria, e seu procedimento sera rigorosamente 
legitimo, se utilizar o inc. I ou o inc. II, do art. 24, da Lei de 
Licitagoes, repetidamente, em dado espago de tempo. Assim 
como the era permitido valer-se indiscriminadamente - se de fato 
isso Ihe era necessario no seu dia-a-dia - dos limites financeiros 
anteriores ao atuais que foram dados pela lei n.° 9.648, de 27 de 
maio de 1998, tambem hoje e rigorosamente licito a mesma 
Administragao Publica valer-se repetidamente dos limites atuais. 
Nada mudou, exceto os valores. Quern espalha boatarias sobre 
materia que desconhece ou que inventa para o momento, como 
alguma limitagao certa ao uso dos incisos I e II, do art. 24, 
deveria a esta altura do desenvolvimento da ciencia juridica 
saber que nao existe o bicho papao com que, amiude, zelosas 
mamaes amedrontam seus filhos de bergo, refratarios a ingerir a 
papinha oferecida". 

Neste liame, data maxima venia dos renomados administrativista acima 

referidos, ouso discordar do entendimento esposado pelas duas correntes 

anteriormente expostas, na forma integral de cada uma delas. 

A meu ver, se mesclarmos as duas teses, encontrarfamos um resultado 

mais plauslvel. E explico o por que. No dispositivo legal que preve o limite para 

utilizagao da dispensa, nao ha nenhuma determinagao para que tal limite seja 

anual, bem como nao ha referenda sobre o assunto em nenhuma outra norma 

que trata de licitagao. 

De outro lado, se a Administragao comegar a se utilizar da dispensa de 

licitagao, repetidas vezes, para aquisigao de objetos similares, com base no 

limite previsto no art. 24, da Lei n.° 8.666/93, acabara fugindo da regra 

constitucional, que e o dever de licitar. 

Desta feita, acredito que seja mais verossimil elaborar uma orientagao 

normativa fixando um prazo, devendo este prazo ser anual, excepcionando-se 
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as situagoes imprevisiveis, nao passiveis de planejamento, desde que 

devidamente justificadas, tendo em vista que o planejamento de uma licitagao 

deve englobar todo o exercfcio financeiro. 

2.2.2. Dispensa em casos de guerra ou grave perturbagao 

Outra hipotese de contratagao direta geralmente muito comentada pela 

doutrina e a guerra ou grave perturbagao (art. 24, III). 

Nessas situagoes, foi autorizado ao administrador publico dispensar a 

licitagao quando o atendimento do interesse publico se encontrar de tal 

maneira em evidencia que a tramitagao burocratica e as atipicas condigoes do 

comercio possam levar a frustragao do proprio interesse publico que se 

pretenda ver atendido. 

2.2.3. Dispensa em casos de emergencia ou calamidade publica 

E dispensavel a licitagao nos casos de emergencia ou calamidade 

publica (art. 24, IV). A nogao de emergencia ou calamidade pressupoe o 

atendimento inadiavel de um interesse publico com o nitido objetivo de evitar 

dano potencial a coletividade. 

"IV - Nos casos de emergencia ou de calamidade publica, 
quando caracterizada urgencia de atendimento de situagao que 
possa ocasionar prejuizos ou comprometer a seguranga de 
pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos 
ou particulares, e somente para os bens necessarios ao 
atendimento da situagao emergencia! ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no 
prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou 
calamidade, vedada a prorrogagao dos respectivos contratos". 
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Nestes termos considera-se como situagao de emergencia, 

asseguradora da regular dispensa de procedimento de licitagao, aquela que 

precisa ser atendida com urgencia, objetivando a nao ocorrencia de prejuizos, 

nao sendo comprovada a desidia do administrador ou falta de planejamento, 

todavia, ja por calamidade publica, entendam-se aquelas desgragas que 

atingem, de repente, grande numero de cidadaos, como, por exemplo, 

podemos citar a seca, as inundagoes, peste, guerra, incendio, terremoto, 

vendaval. 

Ocorre que o dispositivo em questao vem sendo mal interpretado o que 

acaba por ocasionar sua equivocada utilizagao. 

Entende-se que a dispensa justifica-se apenas em situagoes de 

excepcionalidade caracterizadas pela absoluta anormalidade e 

imprevisibilidade. Assim e preciso afastar da hipotese a emergencia ficta ou 

decorrente de omissao ou incuria do agente publico. 

Isso ocorre porque a Administragao, por vezes, deixa de tomar 

tempestivamente as providencias necessarias a realizagao de licitagao que se 

afigura perfeitamente previsivel. Tal conduta deve levar o administrador incauto 

a responsabilizagao administrativa, civil e penal, porque frustradora do dever de 

licitar. 

Para justificar a dispensa da licitagao nesses casos de emergencia ou 

calamidade, incumbe a Administragao avaliar a presenga de dois requisitos: a 

demonstragao concreta e efetiva da potencialidade do dano e a justificativa de 

que a contratagao direta e a via adequada e efetiva para eliminar o risco. 

Ademais, a contratagao direta devera objetivar apenas a eliminagao do risco de 

prejuizo, nao podendo a execugao do contrato superar 180 dias, vedada a 

prorrogagao. 

0 inclito Jesse Torres Pereira Junior, ao comentar o referido dispositivo, 

cujo entendimento e compartilhado pela doutrina dominante, afirma que; 

"Ja na vigencia da Lei 8.666/93, o Tribunal de Contas da Uniao 
definiu que alem da adogao das formalidades previstas no art. 26 
e seu paragrafo unico da Lei 8.666/93, sao pressupostos da 
aplicagao do caso de dispensa preconizados no art. 24, inciso IV, 
da mesma lei: a1) que a situagao adversa, dada como de 
emergencia ou de calamidade publica, nao se tenha originado, 
total ou parcialmente da falta de planejamento, da desidia 
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administrativa ou da ma gestao dos recursos disponiveis, ou 
seja, que ela nao possa, em alguma medida, ser atribuida a 
culpa ou dolo do agente publico que tinha o dever de agir para 
prevenir a ocorrencia de tal situagao; a2) que exista urgencia 
concreta e efetiva do atendimento a situagao decorrente do 
estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de 
danos a bens ou a saude ou a vida das pessoas; a3) que o risco, 
alem de concreto e efetivamente provavel, se mostre iminente e 
especialmente gravoso; a4) que a imediata efetivagao, por meio 
de contratagao com terceiro, de determinadas obras, servigos ou 
compras, segundo as especificagoes e quantitativos 
tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e 
eficiente de afastar o risco iminente detectado". 

2.2.4. Dispensa em casos de licitagao deserta ou fracassada 

A hipotese do inc. V do art. 24 trata da licitagao deserta ou fracassada. 

A licitagao sera dispensavel quando nao acudirem interessados a 

licitagao anterior e a repetigao do procedimento redundar em prejuizo para a 

Administragao, mantidas mesmas condigoes. 

O que ocorre e que nenhum particular demonstrou interesse em 

contratar com a Administragao sequer atendendo a convocagao de apresentar 

propostas. Nao e o caso em que os candidatos tenham sido desclassificados 

por nao terem cumpridos os requisitos do edital. Neste caso, sendo o fato 

contornavel, deve a Administragao realizar nova licitagao. 

Por fim, a contratagao tern de ser efetivada em condigoes identicas 

aquelas da licitagao anterior, nao podendo o administrador criar facilidades 

visando facilitar a contratagao direta. 

2.2.5. Dispensa em casos de intervengao da Uniao no dominio economico 

A intervengao da Uniao no domfnio economico e a hipotese de dispensa 

de licitagao prevista no inc. VI do art. 24 da Lei n° 8.666/93. 
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Tal contratagao direta se justifica em razao na atuagao do Estado na 

defesa da ordem economica e deve ser interpretada em consonancia com os 

artigos 170 a 181 da Constituigao Federal. 

Na hipotese, a contratagao e instrumento de intervengao no dominio 

economico e nao objetiva especificamente realizar a contratagao mais 

vantajosa. Por isso, somente atuar para regular pregos ou normalizar o 

abastecimento e que a licitagao sera dispensavel. 

2.2.6. Dispensa em casos de pregos abaixo das propostas 

O inc. VII consagra diversas regras que autorizam a contratagao direta, 

especialmente quando as propostas apresentadas consignarem pregos 

manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou 

incompativeis com os fixados pelos orgaos oficiais competentes. 

Isso porque uma licitagao nao pode conduzir a um resultado 

radicalmente oposto aquele que era esperado, qual seja a escolha da proposta 

mais vantajosa. 

Em cada caso, a Administragao, ao proceder a licitagao, devera verificar 

o prego ofertado e sua compatibilidade com os pregos de mercado. Sendo as 

ofertas superiores aos pregos de mercado ou incompativeis com os fixados por 

orgaos oficiais, a contratagao sera vedada. 

A dispensa de licitagao se admite desde que a Administragao localize 

alguem disposto a contratar por valor inferior aquele que foi obtido na licitagao 

anterior. 

Uma questao que e trazida a discussao por boa parte da doutrina em 

razao dessa hipotese de dispensa diz respeito a licitagao e os cartels. 

De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 

"Esse inciso poe em confronto um dos procedimentos mais bem 
regulados do Direito Administrativo e sua relagao com a 
agregagao informal e criminosa de industrials e comerciantes, 
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objetivando inviabilizar a competigao e a livre concorrencia 
pretendida pelo processo licitatorio" (ob. cit., p. 352). 

A cartelizagao visando suprimir a livre concorrencia afigura-se como uma 

das mais odiosas formas de abuso de poder economico. 

A Lei n° 8.666/93 tipificou a conduta como crime no art. 96, in verbis: 

Art. 96. Fraudar, em prejuizo da Fazenda Publica, licitagao 
instaurada para aquisigao ou venda de bens ou mercadorias, ou 
contrato dela decorrente: 
I - elevando arbitrariamente os pregos; 
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria 
falsificada ou deteriorada; 
Hi - entregando uma mercadoria por outra; 
IV- alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a 
proposta ou a execugao do contrato: 
Pena - detengao, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa. 

Nesta situagao, ficando caracterizado que todos os ofertantes cotaram 

pregos abusivos, a Administragao podera contratar diretamente e, alem disso, 

devera responsabilizar os licitantes com a declaragao de idoneidade, com 

fulcro no art. 87, IV, c/c art. 88, II e III, da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo da 

responsabilizagao criminal cabivel. 

2.2.7. Dispensa em casos de entidades especiais 

Pelo inc. VIII do art. 24 esta autorizada a contratagao direta entre a 

pessoa de direito publico e a entidade por ela criada, cujo objeto seja a 

prestagao de servigos publicos, o que abrange tanto o servigo publico 

propriamente dito como as atividades de "suporte" administrativo. 

Para isso, seriam necessarios os seguintes requisites: I - o contratante 

seja pessoa juridica de direito publico interno; II - o contratado seja orgao ou 

entidade que integre a Administragao Publica; III - o contratado tenha sido 
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eriado para o fim especifico do objeto pretendido pela Administragao 

contratante; IV - a criagao do orgao ou entidade contratada tenha ocorrido 

antes da vigencia da Lei n° 8.666/93; V - o prego praticado seja compativel com 

o mercado. Interessante observar que parte da doutrina tern afirmado que as 

referidas entidades devem disponibilizar os servigos contratados 

exclusivamente a pessoa estatal contratante nao podendo em contrapartida 

atender o publico em geral, o que inviabilizaria a contratagao direta. 

O dispositivo tambem nao abrange contratagoes diretas com as 

executoras de servigos publicos mediante delegagao, como ocorre em relagao 

aos concedidos, permitidos e autorizados. 

2.2.8. Dispensa em casos de compra ou locagao de imovel destinado as 

finalidades publicas 

E dispensavel a licitagao para compra ou locagao de imovel destinado 

ao atendimento das finalidades precipuas da Administragao (art. 24, X). 

"X - para compra ou locagao de imovel destinado ao 
atendimento das finalidades precipuas da Administragao, 
cujas necessidades de instalagao e localizagao 
condicionem a sua escolha, desde que o prego praticado 
seja compativel com o praticado no mercado, segundo 
avaliagao previa"; 

Neste caso, a Administragao tern que observar dois requisites 

previamente, ou seja, comprovar que aquele imovel atende as necessidades de 

instalagao e de localizagao e que o prego e condizente com o praticado no 

mercado. Enfim, deve haver justificativa de que aquele imovel e o mais 

adequado ao servigo que a Administragao quer executar. 

Por outro lado, deve a Administragao providenciar a avaliagao previa do 

imovel, pois nao sera valida contratagao se prego praticado for incompativel 

com as condigoes de mercado. 
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Na verdade, a aquisigao ou locagao de imovel destinado a utilizagao 

especifica ou em localizagao determinada acarreta verdadeira hipotese onde 

ha inviabilidade de competigao, ou seja, de inexigibilidade de licitagao (art. 25), 

por isso, registre-se que ha doutrinadores que entendem que este e um caso 

de inexigibilidade tratado pela lei como dispensa. 

2.2.9. Dispensa em casos de necessidade de complementar obra, servigo 

ou fornecimento 

Pode a Administragao Publica dispensar a licitagao quando houver 

necessidade de complementar obra, servigo ou fornecimento anterior (art. 24, 

XI). Essa hipotese pressupoe realizagao de licitagao anterior, de que resultou 

contratagao que veio ser rescindida pela Administragao. 

Em vez de se promover nova licitagao, a Administragao podera convocar 

os demais licitantes, na ordem de classificagao, convidando-os a executar o 

remanescente. 

O Professor Jose dos Santos Carvalho Filho traz a seguinte hipotese: 

"Se, por exemplo, o objeto era a construgao de um posto 
medico, e o contratado nao conseguiu conclui-la, a 
Administragao, depois de rescindir o ajuste, pode fazer a 
contratagao direta" (ob. cit, p. 226). 

2.2.10. Dispensa em casos de compras de hortifrutigranjeiros, pao e 

outros generos pereciveis 

A possibilidade de contratagao direta prevista no inc. XII do art. 24 

aproxima-se a figura do contrato provisorio ou emergencial nas compras de 

hortifrutigranjeiros, pao e outros generos pereciveis, no tempo necessario para 
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a realizagao dos processos iicitatorios correspondentes, realizadas diretamente 

com base no preco do dia. 

Note-se que a contratagao direta desses produtos pereciveis esta 

limitada ao tempo necessario para a realizagao do processo licitatorio. 

Para Diogenes Gasparini, citado por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 

"sao quatro os requisites para essa hipotese de dispensa de 
licitagao, a saber: a) que se trate de genero alimenticio; b) que 
seja pereclvel; c) que esteja instaurado o procedimento licitatorio 
para sua aquisigao; d) que se faga com base no prego do dia" 
(ob. cit, p. 406). 

2.2.11. Dispensa em casos de aquisigao de bens ou servigos nos termos 

de acordo internacional 

E tambem dispensavel a licitagao para aquisigao de bens ou servigos 

nos termos de acordo internacional especifico (art. 24, inc. XIV). 

Tal situagao se justifica na medida em que ha acordos internacionais 

que possibilitam condigoes vantajosas para a aquisigao de bens e servigos. 

Para tanto, e necessario que o acordo internacional seja aprovado pelo 

Congresso Nacional, incorporando-se ao direito interno em nivel hierarquico 

identico ao das leis ordinarias. 

Entretanto, o ajuste pode ser considerado ilegal caso as condigoes nao 

se revelem manifestamente vantajosas para Administragao, restando fraudada 

a situagao de dispensa de licitagao. 

2.2.12. Dispensa em casos de contratar diretamente com outras entidades 

da Administragao 

O inc. XVI do art. 24 preve a hipotese de contratar diretamente 

com outras entidades da Administragao Publica para a impressao de diarios 
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oficiais, formularios padronizados, e edicoes tecnicas oficiais, alem da 

prestacao de servigos de informatica. 

Nesses casos, ha necessidade de intima integragao entre o 

prestador do servigo e a Administragao contratante. 

Neste sentir Margal Justen Filho anota que: 

"no tocante a servigos de informatica, ha questoes que envolvem 
sigilo, seguranga e dominio de tecnologia como condigoes 
inafastaveis de realizagao do bem comum" (ob. cit., p. 257). 

Quanto aos servigos graficos, e preciso observar o seguinte: revistas, 

boletins e outros informativos que nao possuem carater de edigao oficial 

sujeitam-se normalmente ao procedimento licitatorio. Isso ocorre porque as 

publicagoes prestigiadas com a dispensa de licitagao sao justamente aquelas 

que veiculam materia de carater oficial, com assuntos inerentes ao interesse da 

Administragao e dos administrados, cuja leitura apresenta ate mesmo carater 

compulsorio para certos segmentos. 

Por fim, somente o legislador e que podera determinar o que e 

publicagao oficial ou nao, fazendo uso de criterios previamente estabelecidos 

no instrumento adequado para tanto. 

2.2.13. Dispensa em casos de aquisigao de componentes ou pegas 

necessarias em garantia 

Outra hipotese frequente de dispensa de licitagao e para a aquisigao de 

componentes ou pegas necessarias a manutengao de equipamentos durante o 

periodo de garantia tecnica (art. 24, inc. XVII). A situagao perfeitamente 

justificavel, uma vez que se afigura absolutamente necessaria para viabilizar os 

servigos de manutengao de equipamentos junto ao fornecedor durante a 

validade da garantia tecnica. 
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2.2.14. Dispensa em casos de abastecimento de navios, embareacoes, 

unidades aereas ou tropas 

A hipotese de dispensa prevista no inc. XVIII do art. 24 leva em 

consideragao a necessidade de abastecimento de navios, embarcagoes, 

unidades aereas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando houver 

estada eventual de curto periodo em portos, aeroportos ou locais diversos de 

sua sede. 0 deslocamento devera ocorrer de operacao ou adestramento no 

ambito da atividade militar. 

2.2.15. Dispensa em casos de compra de materiais de uso pelas Forcas 

Armadas 

E dispensavel a licitagao para compra de materiais de uso pelas Forcas 

Armadas, com excecao de materiais de uso pessoal e administrativo (art. 24, 

inc. XIX). 

A situagao foi criada com o objetivo de atender a necessidade de 

padronizagao de materiais utilizados no ambito das Forgas Armadas. A 

padronizagao so sera justificada quando constituir-se em condigao de eficiencia 

da atuagao militar e devera contar com parecer de comissao instituida por 

decreto para essa finalidade. Parte da doutrina afirma que tal situagao seria de 

inexigibilidade de licitagao, dada a inviabilidade de competigao. 

Entretanto, Jose dos Santos Carvalho Filho pondera que: 

"a inviabilidade de competigao nao e natural, ms, ao contrario, foi 
instituida internamente pela Administragao por motivos de ordem 
institucional" (ob. cit., p. 234). 

Por essa razao a referida hipotese continua sendo caso de dispensa e 

nao de inexigibilidade de licitagao. 
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2.2.16. Dispensa em casos de contratagoes especiais 

Na contratagao de associagao de portadores de deficiencia fisica (inc. 

XX) ou com associagoes ou cooperativas de catadores de materiais reciclaveis 

(inc. XXVII) o objetivo e o mesmo: dispensar a licitagao por conta de razoes de 

nitido interesse social. 

Assim tambem ocorre na contratagao de instituigao brasileira que tenha 

por objetivo a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, ou que 

exerga a atividade de recuperagao social do preso (inc. XIII). 

"contratagao de instituigao brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino, do desenvolvimento 
institucional, ou de instituigao dedicada a representagao social 
do preso, desde que a contratada detenha inquestionavel 
reputagao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos" (inciso 
XIII, do art. 24, da Lei n.° 8.666/93). 

Nota-se que para contratagao direta com base nesta norma, a 

Administragao precisa verificar se a instituigao possui notoria reputagao etico-

profissional; se tern como finalidade a pesquisa, ensino ou o desenvolvimento 

institucional, tecnico, cientifico ou tecnologico e se a mesma nao tern fins 

lucrativos. 

A respeito do assunto, ja existe a Sumula n.° 02 da Consultoria Zenite, 

publicada no ILC n.° 24, de fevereiro de 1996, citada pelo notavel professor 

Renato Geraldo Mendes: 

"Configura-se a hipotese do inciso XII do art. 24, da Lei n.° 
8.666/93 quando o objeto do contrato a ser celebrado consistir 
na pesquisa, no ensino, ou no desenvolvimento institucional, nao 
bastando apenas que se trate de instituigao que se dedique as 
referidas atividades". 

E importante ressaltar, ainda, que a instituigao nao deve ser contratada, 

como alguns administradores pretendem, para desempenhar atividades fins da 
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Administragao, sob pena de haver burla a exigencia constitucional do concurso 

publico. 

Nessas hipoteses, embora se tenha criado uma disparidade juridica no 

universo dos licitantes, o que se busca e o resguardo de outros valores 

igualmente tutelados pelo ordenamento. 

Outra situagao semelhante ocorre na celebragao de contrato de 

prestagao de servigos com as organizagoes sociais para atividades 

contempladas no contrato de gestao (inc. XXIV). Cria-se, assim, uma especie 

de "fungao social do contrato administrativo". 

O inc. XXI traz regra bastante especifiea, dispensando a licitagao na 

aquisigao de bens para pesquisa cientifica, estando relacionado especialmente 

com a atividade universitaria. A inclusao dessa hipotese de dispensa tern 

fundamento no art. 218 da Constituigao Federal, pelo qual compete ao Estado 

promover e incentivar o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitagao 

tecnologicas. 

A licitagao e dispensada para a contratagao de fornecimento de energia 

eletrica (inc. XXII). Entende-se que se justifica a escolha da norma quando 

considerado todo o conjunto da legislagao reguladora do assunto "energia 

eletrica", especialmente pelas Leis n° 8.987/95 e 9.074/95. 

A questao e que o regime de desestatizagao procurou afastar o 

monopolio na prestagao de servigos publicos de natureza economica, deixando 

o administrador livre para a possibilidade de escolha daquele com quern 

pretende contratar. 

Entretanto, e certo que devera ser selecionada a proposta que melhor 

atenda ao interesse publico, considerando a qualidade do servigo e o prego 

cobrado. 

Outra questao que se impoe atualmente e a contratagao do fornecimento 

de gas natural, pois o que ocorre e que o regime juridico do fornecimento de 

gas natural nao e identico ao do de energia eletrica. No caso, a configuragao 

do monopolio estadual quanto ao fornecimento de gas canalizado encerra a 

discussao a respeito da questao, especialmente considerando o disposto no 

art. 25, § 2 ° da Constituigao Federal. 
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Recentemente, a Lei n° 10.973/2004 passou a prever a dispensa de 

licitagao nos casos de contratagao firmada por instituigao cientifica e 

tecnologica ou por agenda de fomento (inc. XXV, art. 24). Essa hipotese tern 

cabimento quando o objeto do ajuste for a transferencia de tecnologia ou o 

licenciamento de direito de uso ou de exploragao de criagao protegida, assim 

considerada invengao, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de 

computador ou qualquer outro desenvolvimento tecnologico do qual possa 

resultar o surgimento de novo produto ou aperfeigoamento de natureza 

tecnologica. 

2.3. LICITACAO PROIBIDA 

A antiga Lei de Licitagoes era o Decreto-lei n° 2.300/1986 que trazia em 

seu bojo o que a doutrina costumava chamar de licitagao proibida ou vedagao 

de licitagao. O § 1° do art. 23 do mencionado diploma determinava a proibigao 

de licitagao, quando esta, a juizo do Presidente da Republica, fosse capaz de 

comprometer a seguranga nacional. A licitagao era totalmente obstada, pois 

sobre a ela repousava uma presungao juris et juris de inconveniencia 

administrativa e lesao ao interesse publico nacional. 

Atualmente, tal previsao normativa esta enquadrada como hipotese de 

dispensa de licitagao (art. 24, IX, da Lei n° 8.666/93), desfigurando-se 

totalmente o regramento anterior. 

Embora se tenha suprimido a unica hipotese conhecida de licitagao 

vedada, nada obsta que o administrador estabelega uma situagao identica, 

bastando que se identifique um real e emergencial interesse publico. 

2.4. LICITACAO INEXIGJVEL (ART. 25, LEI n° 8.666/93) 



50 

Por fim, a Lei n° 8.666/1993 cuida ainda das hipoteses de 

impossibilidade juridica de licitagao em seu art. 25, o qual reune situagoes 

descritas genericamente como de inviabilidade de competigao, 

exemplificativamente arroladas em seus tres incisos. Em tais circunstancias, 

ocorre que a doutrina e a propria Lei de Licitagoes denominou "inexigibilidade" 

de procedimento licitatorio. 

Vale ressaltar que sempre que inexistir viabilidade de competigao podera 

efetivar-se a contratagao direta por meio de inexigibilidade, ainda que nao se 

configurem as situagoes expressamente constantes do elenco do artigo acima 

referido, ou seja, o rol do nao e taxativo. 

Acerca do tema, assim se manifestou o Tribunal de Contas do Estado do 

Parana: 

"Os casos de inexigibilidade de licitagao nao se exaurem nas disposigdes legais, as 
quais consignam, apenas exemplificativamente, algumas situagoes" (Processo TC/PR 
4707-02.00/93-5, publicado no informativo de Licitagoes e Contratos - ILC, n° 53, 
jul./98, Curitiba: Zenite, p. 649). 

2.4.1. Inexigibilidade por fornecedor exclusivo (art. 25, inciso I) 

Neste mister, a primeira hipotese contemplada pelo art. 25, inciso I, que 

trata da inexigibilidade de licitagao diz respeito ao "fornecedor exclusivo", 

situagao que revela a auseneia de alternativas para a Administragao Publica 

realizar o procedimento licitatorio. 

"Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade 
de competigao, em especial: 

I - para aquisigao de materiais, equipamentos, ou generos 
que so possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de 
marca, devendo a comprovagao de exclusividade ser feita 
atraves de atestado fornecido pelo orgao de registro do 
comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 
ou o servigo, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
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Assim ocorre, obviamente, porque se existe apenas unico produto em 

condigoes de bem atender as necessidades do Poder Publico, nao ha qualquer 

sentido em realizar a licitagao. 

Entretanto, e bom observar que a lei veda expressamente a preferencia 

por marcas, devendo a Administragao identificar o produto subjetivamente no 

instrumento convocatorio. 

E importante asseverar que, muitas vezes, a Administragao se utiliza 

erroneamente desta norma legal, posto que a contratagao direta para 

enquadrar-se neste dispositivo deve se referir a uma compra e nao a prestagao 

de servigos, e necessita ter a comprovagao da exclusividade atraves de uma 

declaragao emitida pelos orgaos competentes. 

Nessa linha, a proposito, ha orientagao do Tribunal de Contas da Uniao, 

citada pelo professor Renato Geraldo Mendes: "A prestagao de servigos nao se 

inclui no inciso I do art. 25, portanto contratagao de servigos com fundamento 

no preceito e ilegai". 

Outrossim, e preciso ter cautela na analise da exclusividade do objeto 

que se busca adquirir, procurando verificar se o mesmo possui uma 

individualidade tal que se torna unico na especie, nao podendo ser substituido 

por outro equivalente. 

Outra questao a ser suscitada e a dimensao territorial da exclusividade. 

Esta pode variar conforme a modalidade de licitagao escolhida, isto e, se 

for concorrencia, a exclusividade devera ser em todo o territorio nacional; se for 

tomada de pregos, devera ser no registro cadastral mantido pela entidade; e se 

a modalidade eleita for o convite, a exclusividade devera ser na praga em que 

se realizaria a licitagao. 

Nesse sentido e a doutrina do Professor Jose dos Santos Carvalho 

Filho, de clareza insofismavel, conforme se ve: 

"Se a licitagao for do tipo convite, considerar-se-a a 
exclusividade na localidade da futura contratagao; se for tomada 
de pregos, levar-se-a em consideragao a exclusividade no 
registro cadastral; e se for concorrencia, exclusivo e o que for 
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unico no pais" (Manual de Direito Administrativo, 17a. ed., Sao 
Paulo: Lumen Juris, 2007, p. 236, grifo do proprio autor). 

Em relagao as concorrencias internacionais, e certo que o assunto nao e 

pacifico e a decisao de contratar o fornecedor nacional unico devera ter em 

consideracao o principio da razoabilidade e a preocupagao com os demais 

principios fundamentals que regem a administragao. 

Dessa forma, parece claro que uma contratagao de pequeno valor nao 

podera receber o mesmo tratamento reservado a um grande empreendimento, 

por exemplo. 

Com essa preocupagao, o mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, com 

sutileza que Ihe e peculiar, cita o seguinte parecer em seu livro (ob. cit): 

"[...] o que a justificativa de fls. 8-9 atesta e que a (...) nao tern 
similar nacional, mas nao demonstra a mesma certeza em 
relagao ao mercado internacional. Poderia o equipamento, com 
as mesmas caracterlsticas, ser produzido ou comercializado por 
outra empresa fora do Brasil" (Parecer da Dra. Marcia Walquiria 
Batista dos Santos, publicado no Boletim de Licitagoes e 
Contratos - BLC n° 5/94, Sao Paulo: NDJ, p. 209). 

A forma de comprovagao da exclusividade foi estabelecida pela lei como 

sendo atraves de atestado que pode ser emitido por orgao de registro do 

comercio local, bem como sindicatos, federagoes, confederagoes e entidades 

equivalentes. 

A inviabilidade de competigao podera ser evidenciada, portanto, atraves 

de documentagao emitida por instituigao confiavel e idonea como forma de 

controlar a existencia de exclusividades de representantes. Neste contexto a 

expressao entidades equivalentes tern causado certa preocupagao ao 

administrador publico em razao da imprecisao do termo. 

Em principio, estariam abrangidas por esta expressao generica as 

associagoes que congreguem empresarios de um mesmo ramo comercial. 

Nesse sentido, TCU aceitou atestado de exclusividade da ASSEPRO -

Associagao das Empresas Brasileiras de Software e Informatica no Processo 

TC n° 004.415/98-1. 
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Finalmente, a exclusividade tambem pode ser comprovada atraves de 

contrato de exclusividade de distribuigao, representagao, licenciamento e 

consulta ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que e a 

autarquia federal responsavel pela averbacao e registro dos contratos de 

transferencia de tecnologia e da expedicao de cartas-patentes e registro de 

marcas. 

Embora tal solugao nao esteja expressamente contemplada na Lei de 

Licitagoes, essa alternativa tern sido bastante utilizada na pratica licitatoria, 

partindo-se da premissa de que a exclusividade do produtor e absoluta e a do 

representante comercial ou distribuidor e relativa. 

2.4.2. Inexigibilidade por servigos tecnicos especializados (art. 25, inciso 

II) 

O segundo caso em tela mostrado pelo artigo 25, inciso II, alude as 

hipoteses de contratagoes de servigos entendidos como tecnicos 

especializados. 

"Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de 
competigao, em especial: 
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notoria especializagao, vedada a inexigibilidade 
para servigos de publicidade e divulgagao; 
§1° Considera-se de notoria especializagao o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiencias, 
publicagoes, organizagao, aparelhamento, equipe tecnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado a plena satisfagao do objeto do contrato. 

Para que incida a inexigibilidade de licitagao neste caso e necessario 

que o servigo possua natureza singular, isto e, seja visivelmente diferenciado 

em relagao aos servigos da mesma natureza prestados por outros profissionais 



54 

do ramo identico, e que seja prestado por profissional ou empresa de notoria 

especializagao. 

Nesse ponto, vale destacar a doutrina de Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes: "Singular e a caracteristica do objeto que o individualiza, distingue 

dos demais. E a presenga de um atributo incomum na especie, diferenciador" 

(ob. cit, p. 588). 

Por outro lado, Margal Justen Filho ressalta que a especializagao diz 

respeito ao profissional a ser contratado: 

"A especializagao consiste na titularidade objetiva de requisitos 
que distinguem o sujeito, atribuindo-lhe maior habilitagao do que 
a normalmente existente no ambito dos profissionais que 
exercem a atividade" (ob. cit, p. 281). 

Portanto, entende-se que a singularidade diz respeito ao servigo e a 

especializagao e do profissional a ser contratado. 

O art. 13 da Lei de Licitagoes enumera os servigos que considera como 

tecnicos profissionais especializados: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
I - estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou 
executivos; 
II - pareceres, pericias e avaliagdes em geral; 
III - assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras 
ou tributaries; 
IV - fiscalizagao, supervisao ou gerenciamento de obras ou 
servigos; 
V - patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
VI - treinamento e aperfeigoamento de pessoal; 
VII - restauragao de obras de arte e bens de valor historico. 
§ 1- Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitagao, os 
contratos para a prestagao de servigos tecnicos profissionais 
especializados deverao, preferencialmente, ser celebrados 
mediante a realizagao de concurso, com estipulagao previa de 
premio ou remuneragao. 
§ 2° Aos servigos tecnicos previstos neste artigo aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 111 desta Lei. 
§3& A empresa de prestagao de servigos tecnicos 
especializados que apresente relagao de integrantes de seu 
corpo tecnico em procedimento licitatorio ou como elemento de 
justificagao de dispensa ou inexigibilidade de licitagao, ficara 
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obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal 
e diretamente os servigos objeto do contrato. 

E de lembrar que os servigos de publicidades nao se incluem no referido 

artigo. 

E dentre os servigos tecnicos enumerados no art. 13, do Regramento 

Licitatorio, os casos mais rotineiros na Administragao Publica sao de 

treinamento e aperfeigoamento de pessoal, devendo, antes da contratagao de 

empresa para ministrar cursos, o administrador se certificar se existe a 

singularidade do servigo, se a empresa possui notoria especializagao, bem 

como se o prego proposto esta compativel com o praticado no mercado. 

O Egregio Tribunal de Contas Uniao 1 5 tern determinado que somente se 

realize a contratagao direta, com base na notoria especializagao do profissional 

contratado, quando houver inviabilidade de competigao, e desde que 

configurada, simultaneamente, singularidade do objeto e a notoriedade na 

execugao do servigo especifico desejado. 

Nesta esteira merece especial atengao a questao da contratagao de 

servigos de advocacia. Inicialmente, vale lembrar que a atuagao profissional da 

advocacia exige, alem do notorio saber tecnico-juridico, tambem o 

conhecimento das praxes administrativas da Instituigao. Assim e que, como 

regra, a melhor solugao e a contratagao de advogados atraves de concurso 

publico, hipotese em que o interesse publico seria melhor atendido. 

Ademais, o concurso permitiria a avaliagao do conhecimento tecnico-

cientifico dos candidatos e excluiria a contratagao de pessoas destituidas de 

condigoes minimas de desempenho na defesa juridica do ente estatal. Todavia, 

a Administragao podera recorrer a contratagao de profissionais alheios aos 

seus quadros em virtude da natureza singular de determinado servigo 

advocaticio em causas ou litigios especializados. 0 que nao pode haver e a 

terceirizagao indiscriminada dos servigos de advocacia por meio da contratagao 

direta de escritorios de advocacia. 

Nesse sentido, leva-se a baila a posigao do TCU consubstanciado na 

Sumula n° 39: 

15 Decisao rt° 103/98, rel. Min. Humberto Guimaraes Souto, publicado no DOU de 30.03.98, Secao 1, p. 72-2. 
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"A dispensa de licitagao para contratagao de servigos com 
profissionais ou firmas de notoria especializagao, de acordo com 
aiinea "d" do art. 126, §2°, do Decreto-lei 200, de 25.02.67, so 
tern lugar quando se trate de servigo inedito ou incomum, capaz 
de exigir, na selegao do executor de confianga, um grau de 
subjetividade, insuscetlvel de ser medido pelos criterios objetivos 
de qualificagao inerentes ao processo de licitagao." 

Nesse sentido tambem e a doutrina de Rogerio Ponzi Seligman: 

"Os servigos juridicos da Administragao Publica, analise juridica 
de seus atos e contratos e patrocinio ou defesa de causas 
judiciais ou administrativas, detem carater permanente. Somente 
se justificara a contratagao dos servigos particulares de 
advocacia, nos moldes da Lei n° 8.666/93, quando da 
impossibilidade de utilizagao do corpo de procuradores do ente 
publico, seja pela sua insuficiencia ou incapacidade ou em 
virtude de situagao singular. 

Tal entendimento encontra ressonancia nos julgados do Tribunal de 

Contas da Uniao, a exemplo do voto do Min. Lincoln Magalhaes da Rocha, no 

processo TC 575.395/92-3, que ressalta nao ser impeditivo a contratagao de 

advogado particular o fato de o ente publico contar com quadro proprio de 

advogados, desde que a natureza e as caracteristicas de singularidade e de 

complexidades desses servigos sejam de tal ordem que evidencie que nao 

poderao ser normalmente executados pelos profissionais de seus proprios 

quadros. 

No mesmo rumo ja assentou o Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina no pre-julgado n° 873, segundo qual, quanto a contratagao de 

advogado ou servigos juridicos, mostra-se recomendavel que haja o 

correspondente cargo efetivo no quadro de servidores do ente publico, em face 

da natureza de atividade administrativa permanente e continua, com 

provimento mediante concurso publico, sendo cabivel a contratagao de 

profissional do ramo do direito, desde que devidamente justificada para atender 

especificos servigos (administrativo ou judicial) que nao possam ser realizados 

pela assessoria juridica dada a sua complexidade e especificidade. 
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2.4.3. Inexigibilidade por servigos profissionais do setor artistico (art. 25, 

inciso III) 

Por fim, o ar. 25 fala ainda da contratagao de "profissionais do setor 

artistico". 

"Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de 
competigao, em especial: 

III - para contratagao de profissional de qualquer setor artistico, 
diretamente ou atraves de empresario exclusivo, desde que 
consagrado pela critica especializada ou pela opiniao publica. 

Ora, tal hipotese demonstra uma absoluta inviabilidade de competigao, 

posto que, seria impossivel haver comparagao entre as performances artisticas 

de diversos profissionais do setor de forma a tornar viavel a abertura de 

eventual procedimento licitatorio. 

Neste sentido afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 

"artista, nos termos da lei, e o profissional que cria, interpreta ou 
executa obra de carater cultural de qualquer natureza, para 
efeito de exibigao ou divulgagao publica, atraves de meios de 
comunicagao de massa ou em locais onde se realizam 
espetaculos de diversao publica" (ob. cit, p. 615). 

Portanto, dada a natureza da atividade artistica nao se afigura possivel 

estabelecer certos parametros de comparagao que detenham a caracteristica 

da objetividade que exige o procedimento licitatorio tradicional, porem, e 

requisite inafastavel estabelecido pela lei e que o artista a ser contratado seja 

"consagrado pela critica especializada ou pela opiniao publica". 

A respeito disso, Margal Justen Filho alerta que: 

"tal medida se destina a evitar contratagdes arbitrarias, em 
que uma autoridade publica petenda impor preferencias 
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totalmente pessoais na contratagao de pessoas destituida 
de qualquer virtude. Exige-se que ou a critica especializada 
ou a opiniao publica reconhegam que o sujeito apresenta 
virtudes no desempenho de sua arte" (ob. tit, p. 284). 

Por fim, verifica-se que esse dispositivo apresenta certo limite 

discricionario, autorizando o administrador a optar pela escolha que melhor 

atenda ao interesse publico em razao das proprias caractensticas da 

performance artistica desejada. 

De maneira geral, portanto, a interpretacao extraida do art. 25 da Lei de 

Licitagoes inegavelmente revela uma margem de discricionariedade conferida 

ao administrador para realizar determinadas contratagoes sem necessidade de 

procedimento licitatorio. 

Na verdade, a inviabilidade de competigao envolve a impossibilidade de 

obter a melhor proposta atraves de uma licitagao, mas isso nao equivale a 

liberar o administrador a realizar qualquer escolha que Ihe aprouver, pois, em 

seu discricionarismo, tern o dever de avaliar todas as alternativas disponiveis e 

escolher aquela que se afigurar como a que melhor atende ao interesse. 

2.5. DISTINQOES ENTRE AS DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

E de lembrar, como toda a regra possui sua excegao, que o Estatuto de 

Licitagoes e Contratos permite como ressalvas a obrigagao de licitar, a 

contratagao direta atraves de processo de dispensa e inexigibilidade de 

licitagao, desde que preenchidos os requisites previstos na lei. 

A par disso, um dos temas mais tormentosos do Direito Administrativo 

gravita em torno da dispensa e inexigibilidade. Acerca do assunto, todo cuidado 

e devido pelo operador do Direito que atua na area, uma vez que a 

Constituigao Federal estabelece como regra a obrigatoriedade de licitagao para 

obras, compras, servigos e alienagoes da Administragao Publica. 

Nesse sentido, dispoe o ja conhecido art. 37, inc. XXI, do texto 

constitucional: 
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"ressalvados os casos especificados na legislagao, as 
obras, servigos, compras e alienagoes serao contratados 
mediante processo de licitagao publica que assegure 
igualdade de condigoes a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, 
mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos termos da 
lei, a qual somente permitira as exigencias de qualificagao 
tecnica e economica indispensaveis a garantia do 
cumprimento das obrigagoes". 

Entretanto, em algumas situagoes previamente estabelecidas por lei, a 

regra geral de licitar cede espago ao principio da economicidade ou outras 

razoes que revelem nitido interesse publico em casos em que a licitagao e 

dispensada ou considerada inexigivel. 

De acordo com o Prof. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes isso ocorre por 

que: 

"O principio constitucional da licitagao, como todas as 
regras de Direito, nao tern valor absoluto, devendo ser 
coordenado com os outros principios do mundo juridico" 
(Contratagao Direta sem Licitagao, 5a. ed., Brasilia Juridica, 
2004, p. 178). 

A dispensa de licitagao e a possibilidade de celebragao direta de 

contrato entre a Administragao e o particular, nos casos estabelecidos no art. 

24, da Lei 8.666/93, ja inexigibilidade de licitagao ocorre quando ha 

inviabilidade de competigao, melhor dizendo, e impossivel promover-se a sua 

competigao, tendo em vista que um dos contendores reune qualidades tais que 

o tornam unico, exclusivo, sui generis, inibindo os demais pretensos 

participates, conforme norma devidamente explicitada no art. 25 da mesma 

Nesta otica observamos que a lei enumerou expressamente as 

hipoteses de dispensa de licitagao, sendo este rol taxativo, ja no caso de 

inexigibilidade saliente-se que o rol normativo do art. 25, diferencia-se da 
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dispensa, uma vez que tern natureza apenas exemplificativa, segundo 

posicionamento unissono da doutrina patria. 

Neste sentido, as ligoes do renomado Jesse Torres Pereira Junior: 

"As hipoteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol 
taxativo, isto e, a Administragao somente podera dispensar-se 
de realizar a competigao se ocorrente uma das situagoes 
previstas na lei federal. Lei estadual, municipal ou distrital, bem 
assim regulamento interno da entidade vinculada nao podera 
criar hipotese de dispensabilidade". 

Alem disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislagao, 

ha a discricionariedade da Administragao na escolha da dispensa ou nao do 

certame, devendo sempre levar em conta o interesse publico. Muitas vezes, o 

administrador opta pela dispensa, posto que, os custos necessarios a licitagao 

ultrapassarao beneficios que dela poderao advir. 

Desta forma, devemos concluir que nos casos de dispensa, previstos em 

lei, o administrador tern faculdade de licitar ou nao, enquanto que na 

inexigibilidade, ha impossibilidade de ser realizado o procedimento de 

competitividade para aquisigao da proposta mais vantajosa. 
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CAPfTULO 3 

O P R O C E S S O DE CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO E A 

RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PUBLICOS 

De inicio e de esclarecer que a contratagao direta nao pode ser feita sem 

observancia de rigoroso procedimento formal como condicao de sua 

regularidade e eficacia. 

Os procedimentos normais das dispensas e inexigibilidades apresentam 

fases proprias, diferenciadas em relagao aos demais procedimentos 

administrativos regulados por lei. 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade de 

licitagao nao exigem o cumprimento de etapas formais imprescindiveis em 

regular processo de licitagao, entretanto, devem obediencia aos varios 

principios constitucionais impostos a Administragao Publica. 

Por outro lado, os processos devem ser muito bem instrufdos, e alem 

dos documentos de habilitagao e regularidade fiscal da empresa, devem ser 

comprovados nos autos a caracterizagao da situagao emergencial ou 

calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; a razao da escolha do 

fornecedor ou executante; e a justificativa do prego, nos termos do paragrafo 

unico do art. 26. 

A Administragao deve justificar presenga dos pressupostos da ausencia 

de licitagao e tambem indicar o fundamento da escolha de um determinado 

contratante e de uma especifica proposta em detrimentos de outras que 

poderiam estar presentes. 

Vale destacar a importancia da justificativa do prego, pois a validade da 

contratagao depende da verificagao da razoabilidade do prego que sera 

desembolsado; o contrato celebrado devera ser praticado em condigoes 

economicas similares com as adotadas pelo particular para o restante de sua 

atividade profissional, e por fim, nao se admite, em qualquer situagao, ainda 
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que emergencial, que a Administracao Publica efetive contratacao por valor 

desarrazoado. 

Neste sentir o mestre Marcal Justen Filho afirma que isso ocorre por 

que: 

"a contratagao direta nao significa eliminagao de dois postulados 
consagrados a proposito da licitagao. O primeiro e a existencia 
de urn procedimento administrativo. O segundo e a prevalencia 
dos principios da supremacia e indisponibilidade do interesse 
publico" (ob. tit, p. 229). 

De fato, o art. 26 da Lei n° 8.666/1993 exige fundamentacao 

pormenorizada para a maioria dos casos de dispensa de licitagao e, em todos 

os casos de inexigibilidade, alem de estabelecer como condicao obrigatoria 

para a eficacia do ato de dispensa ou inexigibilidade que ele seja comunicado, 

dentro de 03 (tres) dias, a autoridade superior, para ratificacao e publicacao na 

imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, in verbis: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no 
inciso III e seguintes do art. 24, as situagoes de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 
retardamento previsto no final do paragrafo unico do art. 8o 
desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 (tres) dias, a 
autoridade superior, para ratificagao e publicagao na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condigao para a eficacia 
dos atos. 

Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou 
de retardamento, previsto neste artigo, sera instruido, no que 
couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterizagao da situagao emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso; 
II - razao da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do prego; 
IV - documento de aprovagao dos projetos de pesquisa aos 
quais os bens serao alocados. 

A conclusao do procedimento de forma correta e verdadeira condigao de 

eficacia dos atos praticados pelo administrador nessa hipotese. Portanto, ao 

final, mesmo que o contrato ja tenha sido assinado e formalizado, enquanto 
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nao concluidos todos os procedimentos delineados no aludido art. 26, o mesmo 

nao pode produzir efeitos validos, isto porque, o objetivo da Lei e de evitar 

fraudes abusos nas hipoteses de dispensa e inexigibilidade de Licitagao. 

Por esse motivo, o art. 25, §2°, da Lei alude a figura do 

superfaturamento como causa de vicio da contratagao e posterior punigao 

penal. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de 
competigao, em especial; § 2° Na hipdtese deste artigo e em 
qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado 
a Fazenda Publica o fornecedor ou o prestador de servigos e o 
agente publico responsavel, sem prejuizo de outras sangdes 
legais cabiveis. 

Nesta mesma linha de posicionamento ja se pronunciou o TCU: 

"... e ilegal a inexistencia nos autos da razao da escoiha do 
fornecedor e da justificativa do prego do bem adquirido." (TCU. 
Processo n° 825.028/95-7. Decisao n° 035/1996- 1a Camara) 

Demais disso, deve ser publicado no Diario Oficial do Estado o termo de 

dispensa ou de inexigibilidade de licitagao, no prazo legal, como condigao de 

eficacia do ato. 

No que diz respeito a responsabilidade do administradores publicos, das 

penas aplicaveis a estes, previstas na Lei de Licitagoes e que interessam 

especificamente ao tema proposto, podemos citar a norma expressa do art. 89, 

que estabelece expressamente: 

"Art. 89. Dispensar ou inexigir licitagao fora das hipoteses 
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades 
pertinentes a dispensa ou a inexigibilidade: Pena -
detengao, de 3 (tres) a 5 (cinco) anos, e multa". 

Desta feita, o administrador deve ter muita cautela ao dispensar uma 

licitagao, tendo em vista que o agente publico sera punido nao somente quando 
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contratar diretamente sem amparo na previsao legal, mas tambem quando 

deixar de observar as formalidades exigiveis para os processos de dispensa e 

inexigibilidade de licitagao. 

0 ilustre Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, escritor de urn livro 

que trata da contratagao direta, ja citado anteriormente durante o transcorrer 

desta simploria obra, afirma que apos a vigencia deste dispositivo legal, ha 

maior preocupagao do Administrador nos processos relativos a dispensa e 

inexigibilidade de licitagao, senao vejamos: 

"Parece efetivamente que o art. 89 da Lei 8.666/93 situa-se 
na linha evolutiva do aperfeigoamento da Administragao 
Publica, pois, nao ram, as justificativas da contratagao 
direta eram elaboradas posteriormente a celebragao do 
contrato, a sua execugao e, as vezes, so apos a agao dos 
orgaos de controle, onde passavam a desafiar a 
criatividade dos orgaos juridicos das entidades publicas. O 
fato e que, com o advento desse diploma legal, passou a 
haver maior preocupagao com os procedimentos que 
devem ser adotados para que a contratagao direta seja 
regular". 

De outro modo, e evidente que se o fornecedor ou prestador de servigos 

concorrer para a ilegalidade tambem devera ser aplicada pena semelhante a 

atribuida ao administrador. 

Infelizmente ja virou rotina nos noticiarios do Brasil as diversas punigoes, 

em especial dos Tribunais de Contas dos Estados, aos gestores que 

dispensam licitagoes de forma irregular. 
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CONCLUSAO 

0 tema de contratagoes diretas constitui materia tormentosa no Direito 

Administrative e cada vez mais requer preparo e bom senso por parte do 

agente publico, por isso, e que principios basicos do regime juridico-

administrativo devem ser levados em consideragao. 

O princlpio da obrigatoriedade da licitagao tern fundamento 

constitucional e obriga a todos os orgaos e entidades da Administragao Publica 

Direta e Indireta a realizarem o procedimento competitivo com o objetivo de 

contratar a proposta mais vantajosa. 

Entretanto, em algumas hipoteses previamente estabelecidas pela lei, a 

licitagao deixa de existir, cedendo lugar a contratagao direta, por dispensa ou 

inexigibilidade, nestes casos, tratam-se de situagoes que, pelas suas proprias 

caracteristicas, nao se compatibilizam com a demora do processo. 

Evidentemente que a contratagao direta, em ultima analise, visa atender 

melhor ao interesse publico justamente por conta da excepcionalidade das 

situagoes contempladas nessa hipotese, em razao disto, e que se autoriza abrir 

uma fenda no principio da obrigatoriedade da licitagao. 

Nao obstante, o administrador devera ficar adstrito as hipoteses legais 

de dispensa e inexigibilidade, de modo que a excegao nao passe a ser a regra 

geral, assim, o agente publico nao podera fugir da obrigatoriedade de licitar 

elastecendo demais os termos utilizados pelo legislador ou esquecendo alguns 

dos requisitos que autorizam a contratagao direta. 

Vale aqui a observagao do Ministro Ivan Luz do TCU, citado por Jorge 

Ulisses Jacoby Fernandes, sobre questao: "as excegoes devem ser adotadas 

com muita cautela para que nao prolifere a corrupgao estimulada pelas 

preferencias imotivadas" (ob. cit, p. 190). 

E possivel concluir que a contratagao direta nao deve ser a regra e, 

nesse sentido, e imperioso observar fielmente os preceitos contidos na Lei n° 

8.666/93 e na legislagao correlata, com as recomendagoes formuladas pelo 
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Tribunal de Contas da Uniao e dos Estados, inclusive procedimentos de suas 

publicacoes, sob pena de responsabilidade dos seus causadores. 
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