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                              RESOLUÇÃO RC N. 028/06 
 

 

Examinam-se nos presentes autos, protocolado sob o n. 02477/05,  consulta 

formulada pela Prefeita Municipal de Nova Aurora, Senhora Neuza Maria da Silva 

Alcino, acerca da periodicidade legalmente permitida para aquisição de bens de consumo 

ou permanente, mediante dispensa de licitação,  com valores inferiores a R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). 

  

Segundo a consulente, a dúvida decorre da Recomendação n. 002/05, 

exarada pelo Promotor de Justiça daquela Comarca, recomendando a adoção das seguintes 

providências: “a) instaurar processo licitatório para aquisição de bens e serviços da mesma 

natureza que superem o valor de R$ 8.000,00, no mesmo exercício financeiro; b) estimar e 

observar o valor total dos dispêndios previstos para a contratação de objetos da mesma 

natureza ao longo do respectivo exercício financeiro, se o prazo contratual a ele se 

restringir, ou no decorrer de toda a sua possível vigência, no caso de contratos que 

comportem prorrogação, para aferição da modalidade licitatória a ser utilizada ou da 

possibilidade de se realizar dispensa fundada no inciso 24, inciso II da lei n. 8.666/93”. 

 

Na análise do feito, a Superintendência Jurídica deste Tribunal, mediante 

Parecer n. 0814/05, fls. 06/11, apresenta vasto posicionamento doutrinário acerca das 

expressões ‘fracionamento’ e ‘parcelamento’ contidos na lei de Licitações, apresentando, 

ao final,  as seguintes conclusões: 1) se a Administração realizar dispensa fundada no art. 

24, I e II da lei n. 8.666/93, deverá observar o valor total dos dispêndios previstos para 

contratação de objetos da mesma natureza, parcelas de um mesmo serviço ou compra ao 

longo do respectivo exercício financeiro; 2) observar que mais de uma dispensa de 

licitação em pequenos intervalos de tempo e para os mesmos fins é indício de 

fracionamento de despesa; 3) se porventura ocorrer casos emergenciais com fulcro neste 



                                             Estado de Goiás 
                                            TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Rua 68 n 727 – Centro – Fone 3216-6160 Fax 3225-0525 CEP 74.055-100 Goiânia-Goiás. 
                                                      www.tcm.go.gov.br 
 
 
 

 

artigo e inciso, quando da apreciação do caso concreto, por este Tribunal, deverão ser 

acompanhados de documentação que comprovem a situação e a impossibilidade de licitar. 

 

  A Sexta Auditoria e a Procuradoria Geral de Contas, por meio do 

Pareceres n. 009/05 e 6077/05, fls. 15 e 16/8, respectivamente,  manifestam sua 

concordância com o posicionamento emitido pela Superintendência Jurídica. 

 

A matéria foi discutida, em tese, em sessão administrativa do Tribunal, onde 

o Auditor–Substituto Marcos Antônio Prata manifestou sua discordância do 

posicionamento emitido pelas mencionadas seções técnicas, motivando a ilustrada 

Presidência  a  enviar-lhe os autos para emissão de posicionamento, oportunidade em que 

foi apresentado o Parecer n. 008/05, fls. 27/31, contendo as seguintes conclusões: 1) as 

obras e serviços poderão ser licitadas na modalidade convite, quando realizadas em locais 

distintos, entendendo como locais distintos ruas e bairros diferentes; 2) as compras 

poderão ser parceladas em períodos de 60 (sessenta) dias, utilizando-se a modalidade 

pertinente para o objeto em licitação, seja no limite dispensável (R$ 8.000,00) no caso de 

Convite ou de Tomada de Preços; 3) as compras poderão ser parceladas, sem distinção de 

períodos quando se utilizar a modalidade de Pregão. 

 

   Em síntese,  é o relatório. Passo a análise do mérito. 

  A regra da obrigatoriedade de licitação, tanto para aquisição de bens como 

para prestação de serviços para a Administração, tendo como fundamento legal o  artigo 

37, inciso XXI, da Constituição da República,  que determina: 

               "Art. 37 – [...] 

       XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
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a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações".  

                        E na norma infraconstitucional o art. 2º da Lei n. 8.666/93, estabelece: 

     “Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 
lei".  

                     As ressalvas mencionadas no citado artigo 2º estão  previstas nos artigos 24 e 

25, que permitem a contratação direta, mediante processos de dispensa e inexigibilidade 

de licitação, sendo que no caso de  dispensa estão enumeradas expressamente as hipóteses 

permitidas, sendo este rol taxativo, e na inexigibilidade as hipóteses indicadas são de 

natureza exemplificativa, segundo posicionamento uníssono da doutrina pátria. 

                    A hipótese indicada na inicial encontra-se prevista no artigo 24, inciso II, da 

Lei n. 8.666/93, que diz: 

                    “Art. 24. É dispensável a licitação: 

                  II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) 
do    limite previsto na alínea "a", do inciso II, do artigo anterior e 
para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.”(limite: R$ 
8.000,00). 

                    Os doutrinadores justificam estas hipóteses de dispensa de licitação pelo fato 

do custo de um procedimento licitatório poder ultrapassar o benefício que dele poderia 

advir, o que colocaria em conflito o princípio da licitação com o da economicidade, como 

bem colocado pelo professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, in verbis: 
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             "O reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o 
princípio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto 
superior à vantagem direta aferível pela Administração, decidindo 
o legislador, à vista do interesse público, pela prevalência do 
segundo". 

                 Ressalta-se, todavia, que no citado dispositivo legal  não consta nenhuma 

determinação para que tal limite seja mensal ou anual e que não existe referência sobre o 

assunto em nenhuma outra norma que trata de licitação. 

Também não pode ser desconsiderado que  se a Administração utilizar da 

dispensa de licitação, por repetidas vezes, para aquisição de objetos similares, com base no   

inciso II do art. 24, da Lei n. 8.666/93, acabará fugindo da regra constitucional, que é o 

dever de licitar. 

Verifica-se, portanto, que a interpretação do previsto no artigo 24,II, dependerá 

da análise individual de cada caso pois nem mesmo a doutrina firmou um posicionamento 

unânime sobre a matéria existindo grandes divergências entre renomados 

administrativistas. 

 A exemplo podemos citar o ensinamento de Carlos Pinto Coelho Motta, que 

defende a periodicidade anual, nos seguintes termos: 

            "Tenho entendido que tais limites para a chamada 
´dispensabilidade’ de licitação, tanto para compras e serviços 
como para obras e serviços de engenharia, valem para todo o 
exercício financeiro, permitindo-se entretanto o parcelamento do 
fornecimento ou da execução. 
 

                   Significa que o limite de valor, para objetos similares, só 
pode ser utilizado para fins de dispensa uma vez em cada 
exercício. 
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                   As razões desse entendimento são as seguintes: em primeiro 
lugar, os prazos do art. 39, parágrafo único, para licitação 
simultânea ou sucessiva, não mais se aplicam ao art.24, I, como 
era definido pela redação originária da Lei n.º 8.666/93. A Lei n.º 
8.883/94, alterando o referido parágrafo único do art. 39, excluiu 
expressamente a aplicabilidade do limite da dispensa em 
intervalos temporais definidos para licitação simultânea ou 
sucessiva (30 e 120 dias. 

                   Em segundo lugar, não há nenhum outro dispositivo, seja na 
Lei n.º 8.666/93, seja na Lei n.º 4.320/64, que autorize a aplicação 
do limite de dispensa para objeto similar por vezes sucessivas no 
mesmo exercício financeiro. Se não há autorização expressa, 
conclua-se pela vedação legal". 

         Já Ivan Barbosa Rigolin, ao escrever artigo sobre os casos polêmicos de 

licitação, afasta totalmente a fixação de qualquer prazo a ser observado, afirmando: 

              "Os fantasmas e as aparições abantesmáticas e flogísticas de 
entes misteriosos, que afirmam que alguém teria dito a alguém 
que somente uma vez por mês poderia ser realizada compra de até 
R$ 7.999,99, ou contratado serviço de engenharia de até R$ 
14.999,99, ou que apenas dentro de um ano é que tais limites 
poderiam ser exercitados, ou dentro de um semestre, ou apenas 
dentro de condições muito particulares, tais e quais, assim ou 
assado - essa tremenda empulhação, exemplo de moralismo fácil e 
próprio de discurso de formatura de colegiais, com forte 
coeficiente de hipocrisia indisfarçável de fariseus a quem 
aparentemente falta o que fazer - fariseus desempregados talvez - 
não tem o mais longínquo propósito nem a mínima causação 
jurídica direta, indireta, oblíqua, transversa, próxima ou remota, 
nem explicação alguma, por mais inventiva. Se a lei quis que oito 
mil ou quinze mil reais fossem o limite da licitação dispensada 
sem maiores exigências ou condicionamentos, então pode ser 
adquirido o bem, ou contratado o serviço de valor que dispense 
licitação quantas vezes forem necessárias, sempre que preciso, em 
um século, um ano, uma semana, um lustro ou um mês lunar dos 
fenícios. 
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              Basta que a Administração proceda naturalmente, sem forçar 
necessidades em verdade inexistentes, sem "picar" ou fragmentar, 
artificial ou artificiosamente, suas necessidades efetivas, apenas 
para, maliciosamente, burlar a regra geral da licitabilidade 
necessária, e seu procedimento será rigorosamente legítimo, se 
utilizar o inc. I ou o inc. II, do art. 24, da Lei de Licitações, 
repetidamente, em dado espaço de tempo. Assim como lhe era 
permitido valer-se indiscriminadamente, se de fato isso lhe era 
necessário no seu dia-a-dia, dos limites financeiros anteriores aos 
atuais que foram dados pela lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, 
também hoje é rigorosamente lícito à mesma Administração 
Pública valer-se repetidamente dos limites atuais. Nada mudou, 
exceto os valores. Quem espalha boatarias sobre matéria que 
desconhece ou que inventa para o momento, como alguma 
limitação certa ao uso dos incisos I e II, do art. 24, deveria a esta 
altura do desenvolvimento da ciência jurídica saber que não existe 
o bicho papão com que, amiúde, zelosas mamães amedrontam 
seus filhos de berço, refratários a ingerir a papinha oferecida".  

 

                      Conclui-se, portanto, que embora existam diferentes posições doutrinárias  

na interpretação da legislação em comento, todos reconhecem que a Administração deve 

ser planejada para todo o exercício financeiro, sendo regra a obrigatoriedade de licitação, 

uma vez que despesas rotineiras são plenamente  passíveis de um planejamento anual. O 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, a receita e 

despesa do exercício anterior, são ferramentas muito auxiliam no planejamento do 

exercício. Entretanto, não se pode deixar de reconhecer que por melhor que seja o 

planejamento vão surgir situações excepcionais em que o interesse público exige solução 

imediata, situações estas, resguardadas pelo legislador ao permitir a contratação direta,  

dentre outras medidas.O que não se permite é o uso indiscriminado das exceções previstas 

na lei em razão da ausência de um planejamento ou para evitar a realização do 

procedimento licitatório.   

   Destarte, e tomando por  base a doutrina e legislação  antes transcritas,  
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             RESOLVE 
 

o Tribunal de Contas dos Municípios, pelos Membros integrantes de seu 

Colegiado, manifestar o entendimento de que em razão de necessidade de a Administração 

planejar previamente as suas ações, deve ela instaurar procedimento licitatório para 

aquisição de bens e serviços da mesma natureza que superem o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) no mesmo exercício financeiro. 

 

 No entanto, excepcionalmente, tais aquisições poderão ser feitas mediante 

dispensa de licitação, quando necessário, com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei 

Federal n.8.666/93, durante o exercício financeiro, desde que tal conduta não caracterize 

burla ao procedimento licitatório, tal como fracionamento de despesa, o que será avaliado 

caso a caso por este Tribunal. 

 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos 12 Julho 

de 2006. 

 

Presidente: 

 

Relator: 

 

Conselheiros participantes da votação: 

1- ................................................ 

2- ................................................ 

3- ............................................... 

4- ............................................... 

5- ............................................... 
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Fui presente:                                     , Procurador Geral de Contas. 


