
,Procuradora Geral de ContasFui presente,

TRIBUNAL D" CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos
1 O MAI

Oir	 —, Presidente.

,Relator.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás

RESOLUÇÃO RC NQ	 022/95-

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes
autos, de no 3.20-'2205/95, versando sobre a consulta	 formula

da ao Tribunal de Contas dos Municípios pelo Diretor Geral do

Departamento de Estradas e Rodagens do Município de Goiânia,

a partir de questionamento da Comissão Permanente à Licitações

daquela Autarquia, acerca da abrangência do Parágrafo 5Q,	 do
Artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 	 com	 modifi
cações posteriores introduzidas pela Lei 8.883/94,

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros in
tegrantes do seu Colegiado, adotando os Pareceres das 	 Doutas
Assessoria Jurídica, Procuradoria Geral de Contas e la	 Audito
ria Financeira e Orçamentária, que passam a fazer parte inte

grante deste ato resolutivo, manifestar ao consulente o 	 enten

dimento de que, à luz do Artigo 23, Parágrafo 5Q, da Lei 8.666

de 21 de junho de 1993, não está vedada a modalidade 	 de con

vite para obras da mesma natureza, realizadas em locais 	 dis
tintos, no caso específico, em bairros diferentes localizados

no Município, e não interligados, desde que os certames 	 sejam

realizados em estrita conformidade com os princípios básicos

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade

e da publicidade.

A Secretaria Geral, para as providências.

Biblioteca
Revogada pela IN 002/21
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PROCESSO N 9 ; 02205/95

INTERESSADO: GOIÃNIA - DERMU

ASSUNTO	 : CONSULTA

pARECER/JUR N9 3(/95

Nos autos, o Dr. Nelson de Salles Guerra Guzzo,
Diretor Geral Interino do Departamento de Estradas de Rodagem do
Município de Goiãnia - DERMU, encaminha consulta no sentido de
obter desta Colenda Corte pronunciamento acerca da possibilidade

de serem realizadas licitações, na modalidade convite, para obras

de mesma natureza, porem, em bairros d istintos, na me sma data ou
em datas di ferentes, entretanto, com int ervalo in ferior a trinta
dias, face às di sposições constantes do art. 23, § 5 9 , da Lei n?
8.666/93.

Dã como exemplo, a
tor Bueno, no valor de R$ 120.000,00

mo valor, no Setor Santa Genoveva.

execução de meio-fio no $e

e, obra idêntica, com o mes

"Art. 23 - .....

§ 5 9 - Ê vedada a utilização da modalidade

convite ou tomada de preços, conforme o caso, para par

celas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para

bras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente ,
sempre que o somatório de seus valores caracterizar o

caso de tomada de preços ou concorrência, respectiva -

mente, nos termos deste artigo, exceto para as parce

las de natureza especifica que possam ser executadas '
nor. :pessoas ou empresas de especialidade diversa daque
la do executor da obra ou serviço".
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Do exame do dispositivo transcrito, necessgrio

se faz identificar o fundamento bgsico da vedação ali estampada,
que, pode-se afirmar ser a expressão e no mesmo local.

E esse o mandamento que nos leva a afirmar ser
per

feitamente possível a realização de licitação, na modalidade'
"convite", para obras de mesma natureza , Pnr.jm em bairros dife-
rentes, como aventado na peça exordial.

Somente as obras PU serviços da mesma natureza,
ou, ainda, as.parcelas de uma mesma obra que se 

real&zem no mes-
mo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente,

estão sujeitas â proibição de que trata o § 5 9 do art. 23 da Lei
8.666/93.

Ante o exposto, manifesta a Assessoria Jurídi-
ca o entendimento de que, em se tratando de obras de mesma natu-
reza 

mas em bairros diferentes, nada obsta que seja adotada 	 a
forma de licitação "convite", desde que o valor respectivo	 não
ultrapasse aquele estipulado na tabela própria.

E o parecer.

"Sub censura".

ASSESSORIA JURIDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS, em Goiãnia, aos 10 dias de março de 1995,

MARCELO UGUSTO DE	 ZA JUBE
Su erintende te
OAB/GO n94814
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PROCESSO NQ : 3.20-002205/95
T.

EU (2

•

INTERESSADO : Prefeitura Municipal de GOIÂNIA-DERMU

ASSUNTO : Faz Consulta.

PARECER N0 0928/95.

A questão colocada pelo Assessor Jurídico '

da Comissão de Licitação, do Município de GOIÂNIA, Sr.	 RUY

BRASIL DE PAULA ROCHA, refere-se ao § 5Q, artigo 23 da	 Lei
8.666/93 e o seguinte fato prãtico: a possibilidade de reali-
zação de procedimento licitatório na modalidade convite para

obra da mesma natureza, execução de meio-fio, em bairros dife

rentes.

A obrigatoriedade de execução das obras e

serviços em sua totalidade e determinação legal do retrocita-
do dispositivo, visando ao cumprimento dos princípios consti-

tucionais: o da modalidade, legalidade, impessoalidade, publi

cidade, e em especial o princípio da economicidade que deve '

gerir os negócios públicos; a substituição da modalidade lici

tatória exigida a essa globalidade fere os princípios citados

e demonstra descaso com o erário.

A Lei 8.666/93, através, em especial, do 	 ar
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PROCESSO N4	 3.20-002205/95

INTERESSADO : Prefeitura Municipal de GOIÂNIA-DERMA

ASSUNTO	 : Faz Consulta.

PARECER NQ 0928/95.

A questão colocada pelo Assessor Jurídico '

da Comissão de Licitação, do Município de GOIÂNIA, Sr. 	 RUY
BRASIL DE PAULA ROCHA, refere-se ao § 5Q, artigo 23 da	 Lei
8.666/93 e o seguinte fato prático: a possibilidade de reali-

zação de procedimento licitatório na modalidade convite para

obra da mesma natureza, execução de meio-fio, em bairros dife

rentes.

A obrigatoriedade de execução das obras e

serviços em sua totalidade e determinação legal do retrocita-
do dispositivo, visando ao cumprimento dos princípios consti-

tucionais: o da modalidade, legalidade, impessoalidade, publi

cidade, e em especial o princípio da economicidade que deve '

gerir os negócios públicos; a substituição da modalidade lici

tatória exigida a essa globalidade fere os princípios citados

e demonstra descaso com o erário.

A Lei 8.666/93, através, em especial, do 	 ar
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tigo 23, Visa ampliar o universo da licitação 
permitindo	 a

participação do maior número de interessados possíveis, pronto

vendo a salutar disputa de preços, prazos, 
qUalidade e condi

ções.

O	 5Q do artigo 23, da referida Lei 8.666/

93, é claro qUando'veda a realização de convite ou tomada de
preços para obras e serviços, que em sua totalidade alcança
riam concorrência, e ainda é especifico quando aponta as ca
ract

eristicas que impedem a opção por uma ou outra modalidade
em razão de fra

cionamento da obra, sendo: obras e serviços da
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas con
junta e concomitantemente.

A di ficuldade maior para se interpretar a
proibição legal refere-se à extensão da expressão local, por
ser bastante indefinida, já que se traduz, entre outros por

espaço físico, o que é vago, já que a lei não o delimitou.

Diante disso, há de ser considerado o con

texto geral da lei que, com relação a uma mesma obra ou servi
ço, e

stabelece no § 20 do mesmo art. 23, a obrigação de ser
preservada a modalidade licitatória do seu total, no caso de
parcelamento da mesma.

Portanto, em se tratando de várias obras ou

serviços da mesma natureza, deve prevalecer o mesmo princípio,
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só sendo permitindo o seu fracionamento pela modalidade lici

tatória cabível a cada uma, dependendo das características de
cada caso, isto é, se Os bairros não são interligados, se há

comprovadamente vantagens para o erário, em especial se não

puderem ser realizadas concomitantemente.

De qualquer forma, a regra geral é a da uti

lização da modalidade maior, que permite publicidade mais am

pia e, portanto, 
maior número de concorrentes ao certame.

É o parecer.

PROCURADORIA GERAL DE CONTAS junto ao Tribu

nal de Contas dos Municípios, em Goiânia, aos 26 dias do mês

de abril de 1.995.

ADRI	 IRA CABRAL,

Assessora de procurador.

DE ACORDO:	
MARIA'TËRÇBA P. GARRIDO,

Procuradora Geral de Contas.

Adriana/dc.
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PROCESSO No.
INTERESSADO

ASSUNTO

: 3.20-002205/95
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
: Consulta.

P ARECER No.	 /95.

Senhor Conselheiro,

Versam os presentes autos sobre a consulta formulada ao
Tribunal de Contas dos Municípios, de autoria do Diretor Geral Interno do Departamento
de Estradas de Rodagem do Município de Goiânia, Geol. Nelson de Salles Guerra Guzzo, a
partir do questionamento da Comissão Permanente de Licitações daquela Autarquia, acerca
da abrangência do Parágrafo 5o., do Artigo 23, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1 993.

Foi perguntado o seguinte : "podem ser feitas licitações na
modalidade de Convite para obra da mesma natureza, em bairros diferentes, na mesma
data ou com intervalo inferior a 30 dias ? Ex.: Execução de meio-fio no Setor Bueno, no
valor de R$ 120.000,00 e a mesma obra, com o mesmo valor no Setor Santa Genoveva.

A dúvida apresenta-se apenas quanto a interpretação do
Parágrafo 5o., do Artigo 23 da Lei de Licitações e Contratos, com a nova redação dada pela
Lei 8.883/94.

Podemos promover os estudos a partir da alteração do
mencionado dispositivo legal, comparando a redação anterior com a atual.

A redação anterior, dispunha :

"É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de
preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para
obras ou serviços da mesma natureza que possam ser realizados simultânea ou
sucessivamente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de
preços ou concorrência, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas
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de natureza especifica que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas deespecialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço "

Já a redação atual, assim dispõe :

"É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de
preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda paraobras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjuntae c

oncomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de
tomada de preços ou concorrências, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para
as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de
especialidade diversa daquele do executor da obra ou serviço. "(grifo nosso),

Comparando as redações verifica-se, com clareza, a inclusãoda expressão no mesmo local,  além da retirada das expressões simultâneas e sucessiva
cujas definições previstas no Parágrafo Único do Artigo 39, 

por força também demodificações posteriores, não mais atinam-se à vedação constante do Parágrafo 50., doArtigo 23.

É incontestável que o dispositivo veda o parcelamento e queinexiste prazo para caracterizar essa vedação.

Na Revista Boletim de Licitações e Contratos, Editora NDJ,
em " Questões Práticas ", sobre o assunto encontramos :

" ....Concluindo, não existe um espaço de tempo para
caracterizar o parcelamento de uma compra. Existe sim a vedação, seja por que período

for, do parcelamento da mesma. "

Todavia, a vedação não é genérica, mas específica para as
parcelas de urna mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza,
cujo estado/fisico pertença a um mesmo local e que possam ser realizadas conjunta e
concotnitantemente.

A nova redação dada ao Parágrafo 50., do Artigo 23 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1 993 não contraria os princípios insertos no Artigo 37, caput, da
CF. e a que esta sujeita a Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes.

Na legislação atual, até mesmo o convite, a modalidade, delicitação mais simplificada, acha-se condicionado ao princípio da publicidade - pois, cópia do
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instrumento convocatório deverá ser afixado em local próprio da 
Administração onde serealiza o certame, permitindo assim a participação de terceiros interessados e não

convidados, e de consequência, a escolha de proposta mais vantajosa para o Poder Público
em face do maior número de concorrentes.

" O lapso temporal não é o cerne da proibição, mas sim a
divisão do objeto a ser licitado, que deve ser mantido íntegro, posto que em tese, o
fracionamento dá margem a fraude, causando um vicio que agride o princípio de
moralidade. " - Comentário da mesma Revista Boletim de Licitações e Contratos - Editora
NDJ.

Quanto ao parcelamento fraudulento, este só ocorrerá quando
houver a divisão de uma mesma obra ou serviço, ou ainda de obras e serviços de mesma
natureza realizada no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e
concoinkantemente.

Portanto não está vedada a modalidade de convite ou tomada
de preço, conforme o caso, para obra da mesma natureza, desde que fisicamente realizadas
em locais distintos, no caso específico, em bairros diferentes localizados no Município de
Goiânia, como alude o consulente.

É O parecer.

I a. AUDITORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 9 de maio de 1 995.
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