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R E S O L U Ç Ã O          RC       N° 033/06 
 

 
“Aquisição de peças para consertos de 
veículos – Licitação – impossibilidade de 
previsão – Possibilidade de dispensa de 
licitação.” 

   
  TRATAM os presentes autos, de nº 02286/06, de consulta formulada pelo Senhor 
PAULO ROBERTO CUNHA, Prefeito Municipal de Rio Verde, acerca do entendimento deste 
Tribunal, quanto a aquisição de peças para consertos de veículos e máquinas que apresentam 
defeitos que impedem seus funcionamentos, se os valores se acumulam para efeito de licitação 
quando ultrapassarem a R$ 8.000,00 (oito mil reais) no exercício financeiro. 
 
  Consta dos autos Parecer do Assessor Jurídico do Município que, alegando a 
impossibilidade de previsão das despesas, e ainda, o contido no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, e 
entendendo que tais despesas não são passíveis de acumulação para fins de licitação. 
 
  Manifestando sobre a questão, a Quinta Auditoria, possui entendimento 
compatível com o manifestado pelo Assessor Jurídico do Município, especialmente face ao 
disposto no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, que assim dispõe: 
 

“Art. 24 – É dispensável a licitação: 
 
I - .... 
 
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 realizada 
de uma só vez;” (o grifo é nosso) 

 
  No comentário deste dispositivo, nota-se que a lei não exigiu a acumulação, para 
efeito de licitação, de compras que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação, e, no caso de reparos de veículos, cada caso é um caso, vez que se trata de defeitos 
diferentes em veículos diferentes, além do fato da imprevisibilidade dos materiais ou serviços a 
serem executados.  
 
  Com base nas disposições do artigo citado, a Quinta Auditoria opinou no sentido 
de que: 
 
  1)- as aquisições de peças e serviços para reparos de veículos não se referem a 
uma mesma compra ou a mesmo serviço, portanto, não estão passíveis de somatório, para efeito 
de licitação, quando tais serviços forem efetuados em diversos veículos no decorrer de seu uso; 
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  2)- as aquisições de peças para compor o almoxarifado do Município deverão 
obedecer normalmente aos requisitos de licitação. 
 
  Ouvida a douta Procuradoria Geral de Contas esta, via do Parecer nº 5359/2006, 
se manifestou nos mesmos termos da RC nº 028/06, cuja cópia sugere-se o envio ao Prefeito 
Consulente, onde entendeu este Tribunal que “em razão da necessidade de a Administração 
planejar previamente suas ações, deve ela instaurar procedimento licitatório para aquisição de 
bens e serviços da mesma natureza”. No entanto, acrescentou a RC “excepcionalmente, tais 
aquisições poderão ser feitas mediante dispensa de licitação, quando necessário, com fulcro no 
inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que tal conduta não caracterize burla ao 
procedimento licitatório, sendo os casos avaliados caso a caso por este Tribunal”. 
 
  Assim sendo, considerando o dispositivo citado e as manifestações da Quinta 
Auditoria e Procuradoria Geral de Contas; 
 
   R E S O L V E, 
 
  o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes 
de seu Colegiado, manifestar ao Consulente os entendimentos anteriormente transcritos.  
 

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 

 
 
Presidente: ________________________   Relator:_________________________ 
 
Conselheiros participantes da votação: ________________________________ 
 
_________________________________ ________________________________ 
 
_________________________________ ________________________________ 
 

Fui presente: ____________________________________Procurador Geral de Contas 
 

 


