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PARECER N° 550/2014 - LIC
DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL
PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 163/2014
DISPENSA DE LICITAQAO N° 025/2014

EMENTA:
DISPENSA
DE
LICITAgAO.
CONTRATAgAO
DIRETA.
PROCEDIMENTO
DESERTO. URGENCIA E NECESSIDADE NA
CONTRATAgAO. POSSIBILIDADE.

Trata

o

presente

protocolado

de

solicitagdo

encaminhada pela Secretaria Municipal de Administragao, visando a analise e
emissdo de Parecer quanto a possibilidade de contratagdo direta de empresa para
a aquisigdo de fogos de artificio para queima no dia 31 de dezembro de 2014.
Os

atos

relacionados

aos

casos

especificos

de

contratagoes diretas estdo amparados pelos incisos I e II. do art. 24, da Lei na 8.666,
de 21 de junho de 1993.
E cedigo de todos que, no Direito Publico Brasileiro, a
regra e a obrigatoriedade de licitagdo, entretanto, como toda regra tern excegao,
o texto constitucional em seu artigo 37, inciso XXI, bem como o Estatuto das
Licitagoes permite em situagoes que sejam necessaries a contratagao direta,
tornando a licitagdo dispensdvel, dispensada ou inexigivel, desde que preenchidosl
os requisites previstos na lei.

I

Nesse passo, a Constituigdo Federal de 1988 e a Lei n°.
8.666/93, reitere-se, estabeleceram a licitagdo como urn dever, constituido em urn
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principio impositivo. Assim, com o objetivo de contratagdo com particulares, o
prindpio licitatorio impbe que toda Administragdo realize o procedimento antes de
contratar obras e serviqos. Como se pode observer, a licitagao e regra para a
celebragdo de contratos com particulares.
For outro lado, o texto constitucional em seu artigo retro
citado, inicia-se com uma ressalva. Diz o citado artigo que, ressalvados os casos
especificados na legislagdo, obras, servigos, compras e alienagoes devem ser
contratados por meio de licitagao. Assim, em face da obrigatoriedade da licitagdo,
o que o legislador dispensou foi o principio impositivo da licitagao, ndo os demais
com previsdo tambem no artigo 37 da Carta Magna.
Como se ve, a realizagao de um procedimento licitatorio
decorre essencialmente do principio da indisponibilidade dos bens e interesses
publicos. E por essa razdo que a lei definiu criterio objetivo, quando admite a
contratagao sem licitagao, criterios estes que constituem em indicatives dos casos
de dispense e inexigibilidade que podem e devem ser utilizados. Estes limites
tragados pelo legislador para a adogao dos procedimentos da dispense e
inexigibilidade decorrem da necessidade de preservar-lhe a legalidade e a licitude.
A contratagao direta se submete a um procedimento
administrative, portanto, q ausencia de licitagdo nao significa contratagao informal
realizada com quern a Administragdo bem aprouver. A contratagao direta
pressupde um procedimento formal. Na visdo de Margal Justen Filho (2005, p.344)
esse “procedimento formal destina-se a dois objetivos, preliminarmente trata-se d®
comprovar se estdo presentes os requisites para a contratagao direta", por oufrol
busca-se a “melhor proposta possivel".
A contratagao da proposta mais vantajosa e o objetivo
perseguido pela Administragdo Publica, contudo, a melhor proposta nem sempre e
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conseguida atraves do procedimento licitatorio. Cumpre salientar que o objeto do
contrato pelo qual a Administragdo pretende realizar, nem sempre e passivel de ser
licitado. Assim, nesse caso, havera contratagdo direta daqueles interessados em
estabelecer negocio jundico contratual com a Administragdo.
Como advert© Dallari (1991, p. 120) "quando houver
algum problema relative d exigibilidade ou dispense de licitagao, e precise nao
esquecer que a regra geral e a exigibilidade, e que a excegao e a dispensa”.
E ainda e opinido do mesmo autor, que "nem sempre a
licitagao leva a uma contratagdo mais vantajosa”. Nao pode ocorrer em razdo da
realizagdo ou ndo do certame, o afastamento dos principios consagrados no
ordenamento jundico.
, Nesse diapasdo, serdo essas hipoteses admitidas tdosomente quando ndo se puserem em confront© com os principios que informam o
institute. Com efeito, o dever de licitar torna-se relative, pois a licitagao deixa de ser
obrigatoria a dependerda natureza do contrato.
Nessas situagdes em que

demanda a

dispensa e

inexigibilidade, ou seja, em que a Administragdo tern permissdo para contratar sem
licitar surgem em razdo de ser o procedimento licitatorio dotado de complexidade
e formalismo, tornando-se inviavel ou inconvenient© ao interesse visado pela
Administragdo.
Acerca do assunto, complete Gasparini:
A

regra,

como

vimos

mais

de

uma

vez,

e

a\

obrigatoriedade da licitagao para as entidades da Administragdo Publica direta ■
(Unido, Estados, Distrito Federal, Municipios) e para as da Administragdo Indireta
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(autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista, fundagoes)
(GASPARINI, 2004, p. 439).
E importante esclarecer que a licitagao surgiu tendo em
vista o fata de que o Estado ndo possui a liberdade de escolher quem vai com ele
contratar, assim justifica-se a necessidade da realizagao de previo processo
licitatorio par parte da Administragao Publica quando esta for comprar, vender,
locar, contratar com terceiros.
Ao examinarmos

a

Lei de

Licitagoes e Contratos,

observamos que, ndo obstante ser regra licitar, esta mesma lei permite, desde que
preenchidos alguns requisites essenciais, hipoteses em que a Administragao possa
dispensar ou ate mesmo considerar inexigivel a licitagdo. Desta feita, os artigos 17,
24 e 25 contemplam os casos em que a licitagdo e dispensavel (hipoteses previstas
nos dois primeiros artigos) ou inexigivel [hipoteses elencadas no ultimo artigo).
Porem, as dispenses com fulcro no artigo 17, referentes a
alguns casos especificos de alienagdo de bens publicos, bem como os casos de
inexigibiiidade de licitagdo previstos no artigo 25, que envolvem a exclusividade,
singularidade e notoria especializagdo, ou seja, que envolvem a inviabilidade de
competigdo, ndo sdo objeto de estudo deste trabaiho.
Antes de iniciar uma analise dos casos em que o
processo de licitagdo e indispensdvel, cabe, neste passo, fazer urn esclarecimento
acerca da diferenga entre a dispense e a inexigibiiidade, visto que ambas sdq
especies de contratagdo direta. Na dispense, a licitagdo e possivelmente viavel, e
apenas ndo se realize por conveniencia administrative, na medida em que a lei
faculta a sua realizagao. Enquanto na inexigibiiidade, o certame torna-se impossivel
a competigdo porque so existe urn objeto ou uma pessoa que atenda as
necessidades da administragao publica.
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Outra distingao reside no fato de que os casos de
dispensa sdo exaustivos, enquanto as hipoteses de inexigibilidade sao meramente
exemplificativas, bastando que reste configurada a inviabilidade de competigdo,
verificada no caso concreto, mas sempre com o amparo na lei. Por outro turno, nas
palavras de Adilson Abreu Dalfari (2000, p. 49) “as exigibilidades de licitagdo deve
ser interpretada extensivamente, ao passo que a dispensa exige interpretagdo
restritiva".
Assim, as contratagdes pro dispensa e inexigibilidade ndo
caracteriza um ato de mera discricionariedade, mas vinculado e motivado, o que
torna o poder do administrador por demais limitado.
Nesse mesmo sentido, afirma MAR£AL JUSTEN FILHO:
E inexigivel a licitagdo quando a disputa for inviavel.
Havendo viabilidade de disputa e obrigatoria a licitagdo, excetuando-se os casos
de dispensa imposta por lei. Sob esse dngulo, a dispensa e produto da vontade do
legislador. Esse e o motivo pelo qual as hipoteses de inexigibilidade indicadas em lei
sdo exemplificativas, enquanto as de dispensa sdo exaustivas (JUSTEN FILHO, 2000,
p. 233).
A Lei n°. 8.666/93 concede certa discricionariedade d
Administragdo Publica para adotar outros procedimentos na realizagdo de suas
contratagdes, sdo os procedimentos da dispensa e inexigibilidade. No entanto,
chamada contratagdo direta, em que ndo seja precedida por um processo formal
de licitagdo se consubstancia em um procedimento administrative em que as
formalidades sdo fixadas segundo a competencia discricionaria da Administragdo.
Embora a Lei n°. 8.666/93 traga algumas caractensticas
da dispensa e da inexigibilidade, ndo trouxe conceito definitive para nenhum dos
institutos. Assim, Maria Sylvia Di Pietro assinala:
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A diferenga bdsica entre as duos hipoteses esta no fato
de que, na dispensa, ha possibilidades de competigao que justifique a licitagdo; de
modo que a lei faculta a dispensa que fica inserida na competencia discricionaria
da

Administragdo.

Nos

casos

de

inexigibilidade,

nao

ha

possibilidade

de

competigao, porque so existe um objeto ou uma pessoa que atenda as
necessidades da Administragbo, a licitagdo e, portanto, invidvel (Dl PIETRO, 1999 p.
302].
E imprescindivel destacar que a Administragao tem a
liberdade de dizer da conveniencia e oportunidade ou nao da realizagdo da
licitagdo, porem vinculada aos procedimentos formais ditados pela lei. A lei e clara
e ndo permitem equivocos, apontando as hipoteses de contratar sem licitar deve
ser admitida, ndo permitindo interpretagdes ampliadas para se eximirem da
obrigatoriedade de licitar.
E neste sentido Carvalho Filho destaca dois aspectos a
serem considerados no dmbito das contratagdes diretas:
O primeiro dizrespeito d excepcionalidade, no sentido de
que as hipoteses de. dispensa e inexigencia traduzem situagdes que fogem d regra
geral. O outro se refere d taxatividade das hipoteses. Dai a advertencia para o fato
de que os casos de enumerados pelo legislador sdo taxativos, ndo podendo, via de
consequencia ser ampliados pelo legislador (CARVALHO FILHO, 2007, p. 224).
Ndo obstante ser dever da

Administragao

Publica

proceder a realizagdo de um processo de selegdo para a efetivar contratagdes, a
lei preve hipoteses em que a administragao possa dispensar ou considerar inexigivel
o certame, desde que preenchidos determinados requisites.
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'Esses dois cases sdo revestidos de peculiaridades. Desta
feita passa-se d analise dos cases mais usuais de cada um dos institutes da dispense
e inexigibilidade de licitagdo conforme previsao legal.
DISPENSA DE LICITACAO
A dispense de licitapdo ocorre quando, embora exista a
viabilidade de realizaqao do certame, este ndo e realizado per ser inoportuno e
inconveniente para a o a Administraqdo tendo em vista o interesse publico. Assim,
na dispense, a Administraqdo ndo e obrigada a realizar licitaqdo para suas obras,
servigos, compras e alienagdes. O procedimento licitatorio e. a regra a ser seguida
sendo a dispensa, por sua vez, uma excegdo.
Ha a possibilidade de competigdo, todavia, algumas
razoes justificam a ndo realizagdo da competigdo em nome do interesse publico.
Em verdade, a dispensa e uma faculdade que a lei atribui d Administraqdo.
A licitaqdo e dispensada pela propria lei, repita-se, que
apesar de ser possivel a competigdo, esta se torna inconveniente d satisfagdo do
interesse publico. No art. 24 da Lei n°. 8.666/93, com redagdo alterada pela Lei n°.
8.883/94, foram estabelecidas vinte hipoteses em que e dispensdvel a licitaqdo. A
Lei n°. 9.648/98 acresceu ao extenso rol, mais quatro casos.
Pretendemos

neste

capitulo

tratar dos

casos

mais

utilizados da dispensa quais sejam, os incisos I, II, IV, X e XII. Existem, no entanto,
algumas hipoteses que sdo de rara ocorrencia, tais como as elehcadas nos incisos
III, V, VI, VII, IX, XI, XIV, XV, XX e XXI, todos previstos no artigo 24, da Lei de Licitagdes,
vez que, e o artigo que trata dos casos de dispensa.
Observa-se

que

a

lei

enumerou

expressamente

as

hipoteses de dispensa de licitaqdo, sendo este rol taxativo. Desta feita, as hipoteses
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de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto e, a Administrapdo
somente podera dispensar-se de reatizar a competigdo se ocorrente uma das
situapoes previstas na lei federal. Lei estadual, municipal ou distrital, bem assim
regulamento interne da entidade vinculada ndo podera criar hipotese de
dispensabilidade.
Segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2000) para que
a situapdo possa implicar em dispense de licitapdo, deve o fato concrete
enquadrar-se no dispositive legal, preenchendo todos os requisites. Ndo e permitido
qualquer exercicio de edatividade ao administrador, encontrando-se as hipoteses
de licitapdo dispensdvel, previstas expressamente em lei, numerus clausus, no jargdo
jundico, querendo significar que sdo apenas aquelas hipoteses que o legislador
expressamente indicou que comportam dispense de licitapdo.
Ao realizar a contratapdo direta com base na dispense
de licitapdo, a Administrapdo Publica em respeito ao principio da motivapdo dos
atos administrativos deve justificar a dispense. Certamente, o legislador ao permitir a
Administrapdo optar pela dispense de licitapdo, esta escolha so tern validade se
conveniente e oportuno ao interesse publico.
O rigor para a justificativa encontra fundamento no artigo
26 do Estatuto das Licitapdes, conforme transcrito:

Art. 26. As dispenses previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e
nos incisos III a XXIV do art. 24, as situapdes de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do paragrafo unico
do art. 8°, deverao ser comunicado dentro de tres dias a autoridade superior, para
ratificapdo e publicapdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como
condipdo para eficacia dos atos.
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Nas palavras de Alcoforado (2000, p. 134) “e evidente
que a contratagdo direta dependerd da presenga de um dos fatos autorizativos da
dispense e mesmo diante de uma das hipoteses legais, podera a Administragdo
realizar a licitagdo devendo sempre levar em conta o interesse publico".
Dispense de licitagao e a possibilidade de celebragdo
direta de contrato entre a Administragdo e o particular, nos casos estabelecidos
pela lei, ou em razdo do valor (incisos I e II do art. 24 da Lei n°. 8.666/93), ou em
razdo da natureza do negocio pretendido (demais incisos do referido preceito
legal).
Justen Filho (2004, p. 235) comentando sobre o assunto,
divide as hipoteses de dispense em quatro categories, segundo a razdo pela qual
se fundamenta. A saber: Jem razdo do pequeno valor: em razdo de situagdes
excepcionais; em razdo do objeto a ser contratado; em razdo da pessoa a ser
contratada.
Assim e que preve expressamente o artigo 24:
Art.24. E dispensavel a Licitagdo:

I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10%
do limite previsto na alinea la’ do inciso I, do artigo anterior;
II - para outros servigos e compras de valor de ate 10% do
limite;
IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

000044

Prefeitura de

PALMITAL
Gestao Cidada I 2013 - 2016

X - para a compra de locapao de imove! destinado a
atendimento das finalidades predpuas da Administrapdo;
XIII - na contratagdo de instituipao brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa ou do ensino e desenvolvimento
institucional;
Ressalte-se que para as hipoteses previstas no artigo 24
existe a possibilidade de competigdo entre os concorrentes, o que levaria a
obrigatoriedade de realizar a licitapao. Entretanto a lei faculta a administrapao
acerca da necessidade ou nao da realizapdo do certame. Entretanto este ato
discricionario deva ser motivado e estar em consondncia com varies principios
constitucionais

(impessoalidade,

moralidade,

publicidade,

eficiencia,

economicidade, supremacia do interesse publico).
Dlspensa

de

licitacao

em

razdo

de

sttuaedes

excepcionais
A urgencia referida com fulcro no art. 24 IV deve ser
interpretada de forma cautelosa. Contudo, ndo se podem considerar como
urgencia aquelas situapdes que ndo demande realmente atendimento urgente,
quando ja se tinha conhecimento da situapdo hd muito tempo.

Em verdade, a demora no procedimento licitatorio
normal causaria prejuizos, pela demanda de tempo, impediria uma apdo imediata
para solupdo de problemas irrepardveis, podendo comprometef a seguranpa das
pessoas e bens, justificando-se a dispense do certame.
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O Tribunal de Contas da Unido, atraves da decisao n°.
347/94, concluiu sobre a adogao da dispense de licitagdo com fulcro no inciso IV,
que:
[...] alem da adogao das formalidades previstas no art.
26, caput e paragrafo unico, da Lei n°. 8.666/93, sdo pressupostos da aplicagdo do
caso de dispensa, preconizado no art. 24, IV, da mesma lei:
[...] que a situagdo adverse, dada como de emergencia
ou de calamidade publica, nao se tenha originado, total ou parcialmente, da falta
de planejamento, da desidia administrative pu da ma gestao dos recursos
dlsponiveis, ou seja, que ela nao possa, em alguma medida, ser atribuida d culpa
ou dolo do agente publico que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrencia de
tal situagdo;
[...]

que

exista

urgencia

concreta

e

efetiva

do

atendimento d situagdo decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando
afastar o risco de danos a bens ou d saude ou d vida de pessoas;
[...] que o risco, alem de concreto e efetivamente
provdvel, se mostre iminente e especialmente gravoso;
[...] que a imediata efetivagdo, por meio de contratagdo
com

terceiro,

de

determinadas

obras,

servigos

ou

compras,

segundo

as

especificagdes e quantidades tecnicamente apuradas, seja o meio adequado,
efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado.
A dispensa de licitagdo caracteriza-se pela circunstdncia
de que, o procedimento poderia ser realizado, mas pe(a particularidade do caso,
decidiu

o

legislador

nao

torna-lo

obrigatorio.

Como

condigdo

dos

atos

administrativos, que a sua decisao pela dispensa ou realizagdo do certame seja
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devidamente justificada e fundamenfada. As inexigibffidades se caracferizam pela
inviabilidade de procedimento licitatorio.
De piano e sem dificuldades, um esclarecimento tomouse necessario, pais nos casos acima estudados, existe a possibilidade de realizagao
do processo licitatorio, mas por expressa autorizagdo legal, d Administragdo e
facultado a dispense.
E evidente que os processes de dispense de licitagdo ndo
exigem o cumprimento de etapas formais imprescindiveis num processo de
licitagdo,

entretanto

devem

obediencia

aos

principios

constitucionais

da

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade
administrative impostos d Administragdo Publica.
Tendo em vista que, no caso concrete, o procedimento
fora realizado, mas em virtude da falta de interessados, foi declarado deserto, a
Administragdo ndo ve outra alternative, sendo a contratagdo direta, mediante
dispense de licitagdo.
Vale frisar que os fogos do “Ano Novo” compreendem
parte de um evento aguardado pelos Municipes, se tornando tradigdo, razdo pela
qual ndo seria justo, nem razodvel, abrir mdo do evento em questdo, muito menos
haveria a possibilidade de realizagdo de novo certame, em razdo do exiguo prazo.
Diante disso, essa Procuradoria opina favoravelmente ^
contratagdo mediante dispense de licitagdo, pelos fatos e argumentos acima
expedidos.
E o parecer que submeto a Vossa apreciagdo.
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