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RESUMO

O estudo objetivou, diante da possibilidade de contratar sem licitar, dado que a própria 
Constituição Federal admite tal exceção, reunir os requisitos e os pressupostos indispensáveis 
para a observância da legalidade e regularidade, pela Administração Pública Direta, na 
contratação por dispensa de licitação pública, de instituição brasileira, sem fins lucrativos e de 
reputação ético-profissional inquestionável, incumbida regimental ou estatutariamente do 
desenvolvimento institucional. Foram analisadas as publicações de diversos autores 
brasileiros, pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de 
Contas da União e do Ministério Público, com o intuito de reduzir o número de 
inconformidades neste segmento de contratação. As reflexões sobre o procedimento atual de 
contratação levaram à conclusão de que a mera literalidade da redação legal é insuficiente. A 
exegese de cada requisito expresso no art. 24, inc. XIII da Lei de Licitações e Contratos revela 
desdobramentos intrínsecos, intenções implícitas e ações explícitas a serem perquiridos para a 
correta tomada de decisão pelo gestor público.

Palavras-chave: licitação; dispensa; artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93

ABSTRACT

The study aimed, facing the possibility of contract without bidding, and the Federal 
Constitution agree with that exception, reunite the requirements and conditions necessary for 
the observance of legality and regularity, by the Direct Public Administration, in contracting 
for exemption of public bidding, of the Brazilian institution, nonprofit and unquestionable 
ethical and professional reputation, responsible regimental or statutory for institutional 
development. We analyzed the publications of several Brazilian authors, opinions from the 
Court of Auditors of the State of Rio de Janeiro, the Court of Auditors of the Union and the 
Public Ministry in order to reduce the non-conformities in this segment of agreement. The 
reflections on the current procedure of the contracts led to the conclusion that the mere 
literality of legal writing is insufficient. The exegesis of each requirement expressed in article
24, item XIII of the Law on Public Tender Contracts shows intrinsic unfolding, implicit
intentions and explicit actions to be analyzed to a correct decision of the manager public.

Keywords: bidding; dispensing; article 24, item XIII of Law 8.666/93
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1 O PROBLEMA

O objetivo deste primeiro capítulo é apresentar ao leitor o problema pesquisado, os 

objetivos alcançados para respondê-los, a delimitação e a relevância do estudo.

1.1  Introdução

A Administração Pública, para cumprir sua missão de gerenciar e proteger o interesse 

público atua em vários segmentos e realiza diversas atividades. Entretanto, não é auto-

suficiente, e precisa interagir com terceiros, para suprir aquilo que ela não produz ou realiza. 

Para isso, celebra contratos administrativos, instrumento formal que vincula as obrigações das 

partes, apto a transferir dinheiro da esfera pública para a esfera privada como contraprestação 

do objeto executado.  E, para poder contratar, utiliza-se, em regra, do procedimento 

denominado licitação pública.

A licitação é um instituto consolidado no Direito Administrativo brasileiro, haja vista 

a presunção constitucional de que é o mecanismo que assegura a maior vantagem possível à 

Administração Pública nas suas contratações. Contudo, diante de casos peculiares, existe a 

possibilidade de contratar sem licitar, dado que a própria Constituição Federal admite tal 

exceção.

Diversamente disso, a corrupção, quase endêmica no Brasil, é inconteste. E, dentre 

todas as matérias insertas no Direito Administrativo a referente aos contratos administrativos 

é a que merece maiores cuidados. Em seu âmbito operam-se verdadeiras disfunções e 

ilicitudes, o que se torna evidente, no cenário atual, pelos freqüentes esquemas noticiados nos 

meios de comunicação.
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Os contratos administrativos, pelo volume de recursos que carreiam, tornam-se alvo de

atração de corruptos e corruptores que se valem de sórdidos expedientes, fraudando licitações 

ou dispensando-as ilicitamente, no propósito de atender interesses pessoais e auferir 

vantagens pecuniárias em detrimento da coletividade. O resultado disso implica na celebração 

de contratos gravosos para o interesse público.

Por outro enfoque, preocupante por convergência, o legislativo ampliou em muito as 

exceções admitidas pelo constituinte originário para contratar sem licitação, albergando, na 

prática, situações que não se coadunam com a efetividade dos valores erigidos pela Lei Maior. 

Em que pesem críticas à manipulação legislativa e à malversação administrativa, o 

presente trabalho não teve por escopo adentrar no mérito dessas patologias por não 

contribuírem de forma factível para respostas objetivas na pesquisa. 

Por óbvio que, se as formalidades hoje existentes não são capazes de garantir a 

equidade e impedir a corrupção, contorná-las, utilizando-se de subterfúgios, também não seria 

a solução. É indiscutível a necessidade de reformas na Lei de Licitações, em especial, para 

racionalizar o procedimento, conferindo-lhe não apenas uma ação formalmente correta, mas 

que esta seja capaz de atender com celeridade e eficiência ao interesse público. 

O administrador, por vezes, se vê frustrado na concretização de projetos diante da falta 

de planejamento adequado na rotina institucional. Na ânsia de querer realizar, despreza 

formalidades essenciais, e, mesmo sem o dolo de auferir vantagem, esquece que os 

pressupostos e requisitos legais têm sua existência, tal qual ele, para proteger o interesse 

público.

Desse conjunto, destacou-se o grande número de processos de dispensa de licitação 

submetidos aos Tribunais de Contas e encaminhados ao Ministério Público, em especial os 

fundamentados na primeira parte inciso XIII, do artigo 24 da Lei 8.666/93, destinados a 
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contratar instituições brasileiras, sem fins lucrativos e de reputação ético-profissional 

inquestionável, destinadas ao ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional. 

A mera literalidade da redação legal é insuficiente. A exegese de cada requisito 

expresso no dispositivo revelou desdobramentos intrínsecos, intenções implícitas e ações 

explícitas a serem perquiridos para a correta tomada de decisão pelo gestor público.

Através do resultado desse trabalho, esperamos deixar a contribuição para a criação de 

mecanismos orientadores na subsunção do fato à norma e aos valores tutelados pelo 

Constituinte, e, com isso, reduzir o número de inconformidades neste segmento de 

contratação, em especial, quando se tratar de poder público municipal, onde existem nichos 

com maior precariedade de informações sistematizadas.

Nessa esteira, o presente trabalho tornou viável a formulação de um roteiro ou manual 

operacional a ser internalizado pelas Administrações, para que tal dispositivo legal não sirva 

de estratagema para realização de negócios prejudiciais ao interesse público.

Formulou-se, assim, o problema enfrentado: Quais os requisitos e pressupostos 

indispensáveis para a observância da legalidade e regularidade, pela Administração Pública 

Direta, na contratação por dispensa de licitação pública, de instituição brasileira, sem fins 

lucrativos e de reputação ético-profissional inquestionável, incumbida regimental ou 

estatutariamente do desenvolvimento institucional?
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1.2 Objetivos

O objetivo final deste trabalho de conclusão de curso foi apresentar os requisitos e os 

pressupostos indispensáveis, explicando suas naturezas e seus reflexos na legalidade da 

dispensa de licitação para contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente do desenvolvimento institucional, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, com base no Artigo 

24, inciso XIII da Lei 8.666/93.

Visando atingir o objetivo final, os objetivos intermediários a seguir expostos, 

nortearam o caminho percorrido, quais sejam:

 Introduzir noções sobre licitação;

 Entender a finalidade da licitação para a Administração Pública;

 Examinar os princípios condutores da atuação administrativa;

 Avaliar o porquê da dispensa de licitação;

 Apreciar peculiaridades na aplicação dos princípios no instituto da dispensa;

 Explicitar o procedimento e formalidades da dispensa de licitação;

 Caracterizar os requisitos e as exigências formais, explícitas e implícitas, específicas 

para a dispensa de licitação objeto da pesquisa;

 Investigar outros instrumentos ou mecanismos de verificação da regularidade da

contratação em comento;

 Mapear o roteiro para auditagem do procedimento de dispensa de licitação com base 

na 3ª. figura do artigo 24, inciso XIII da Lei 8666/93.
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1.3 Delimitação do estudo

A extensão do assunto envolvendo a licitação, a contratação direta, as diversas 

perspectivas de suas abordagens e o desdobramento das questões correlatas e 

multidisciplinares que a matéria instiga a discorrer, impuseram a delimitação de sua 

abrangência.

O estudo foi restrito ao artigo 24, XIII da Lei 8.666/93, 3ª figura, qual seja,

[...] dispensa de licitação para contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente [...] do desenvolvimento institucional, [...] desde que 
a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos.1

Não foram alvo de análises meras especulações inexeqüíveis, desconsiderando ainda, 

situações hipotéticas não avaliadas por estudiosos capacitados neste segmento de mercado ou 

sem fundamentação adequada. A pesquisa concentrou-se na Administração Pública Direta. 

Preponderou-se pela doutrina, jurisprudência, análises técnicas dos Tribunais de Contas e 

jurídicas do Ministério Público.

1.4 Relevância do estudo

A previsão do inciso XIII, artigo 24, da Lei n.º 8.666/93 adquiriu, ao longo do tempo, 

enorme importância prática, eis que se tornou um canal de contratação direta muito mais 

significativo e amplo do que se poderia pretender originalmente pelo legislador.

A referida previsão legal muitas vezes não é corretamente interpretada, ocorrendo 

abusos interpretativos conducentes à burla ao procedimento licitatório.

                                                          
1 O inciso XIII teve a redação determinada pela Lei 8.883/1994.
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Tendo em vista que um volume relevante de recursos públicos vem sendo aplicado em 

contratações diretas, praticadas, teoricamente, com respaldo no dispositivo; e, considerando 

ainda, a existência de repetidos erros apontados pela jurisprudência e pelas análises técnica 

dos Tribunais de Contas e jurídica do Ministério Público, inclusive, pela atratividade que o 

tema exerce sobre a Administração Pública, bem por isso, entendeu-se importante aprofundar 

o exame do dispositivo, em especial, na forma delimitada pela pergunta do estudo.

Por fim, o exame minucioso da contratação em tela foi vital para garantir o tratamento 

isonômico de todas as instituições e a livre concorrência destas no mercado, sendo 

indispensável que fique caracterizado no procedimento da dispensa o porquê da não 

realização de licitação e os motivos da escolha, pois, como é sabido, na Administração 

Pública, a licitação é a regra não a exceção.
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2  METODOLOGIA

No presente capítulo apresentamos a metodologia utilizada no estudo, ou seja, os tipos 

de pesquisa, a forma de coleta e tratamento dos dados obtidos e, finalmente, as limitações do 

método empregado.

2.1  Tipo de pesquisa

Sylvia Constant Vergara (2007, p. 46) propõe dois critérios básicos para a 

classificação do tipo de pesquisa: quanto aos fins e quanto aos meios, ambos, possuindo 

diversos desdobramentos.

O presente trabalho de conclusão de curso, de acordo com as taxionomias acima 

citadas, pode ser classificado como:

a) Quanto aos fins:

 Descritivo: expusemos as características explícitas e implícitas necessárias para 

a contratação baseada na dispensa de licitação de instituição brasileira 

incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 

desenvolvimento institucional;

 Explicativo: esclareceremos os elementos essenciais para a contratação direta 

aludida, demonstrando os requisitos que devem ser atendidos do texto 

normativo;

 Aplicado: considerando que a norma muitas vezes não é corretamente 

interpretada, discorremos sobre os requisitos explícitos e implícitos que devem 

ser observados pela Administração Pública na dispensa de licitação de 
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instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 

ensino ou do desenvolvimento institucional, diminuindo abusos interpretativos 

da norma legal.

b) Quanto aos meios:

 Documental: analisamos pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público relacionados 

ao tema em questão, que não são acessíveis ao público em geral;

 Bibliográfico: para a realização do trabalho fizemos um estudo sistematizado 

baseado em livros e redes eletrônicas.

2.2 Coleta de dados

Inicialmente, coletamos através de pesquisa bibliográfica em livros e redes eletrônicas 

dados relacionados ao assunto.

Levantamos a quantidade possível de elementos necessários para uma correta 

interpretação do texto legal da dispensa de licitação de instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional.

Coletamos ainda algumas análises do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público que possuíam relação com a questão 

em análise.

Ambas as pesquisas, bibliográfica e documental, justificaram-se tendo em vista que 

contribuíram para a reunião dos requisitos formais, tanto explícitos como implícitos, da 

modalidade de contratação em tela. 



15

2.3 Tratamento dos dados

A análise de conteúdo foi utilizada para o tratamento dos dados coletados através da 

pesquisa bibliográfica e documental.

Segundo Vergara (2007, p. 15) “a análise de conteúdo é considerada uma técnica para 

o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

tema”.

2.4 Limitação do método

O método escolhido para o estudo possui algumas limitações tanto para a coleta como 

para o tratamento dos dados.

A pesquisa documental foi limitada, tendo em vista que os documentos internos do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público não estão disponíveis 

na rede eletrônica de forma completa, e por serem órgãos públicos burocratizados, o acesso 

físico aos mesmos foi impossibilitado. Tivemos acesso a algumas contratações realizadas pelo 

Município de Nova Iguaçu, haja vista atuarmos junto ao mesmo. 

Ademais, restou também dificultada a consulta ao Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro através de seu sítio, tendo em vista que no mesmo não é possível a busca por 

assunto, e nem todos os votos trazem reproduzido o teor por completo. 

Em virtude da escolha da análise de conteúdo como técnica para o tratamento dos 

dados coletados tivemos que considerar a possibilidade da perda de alguns dados por serem 

difíceis de localizar.
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Vale ainda informar que, disso decorre a probabilidade de não termos exaurido todos 

os requisitos formais implícitos para uma completa interpretação do dispositivo legal da 

dispensa de licitação na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente do desenvolvimento institucional. 
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3 A LICITAÇÃO

3.1 Existência e finalidade

A Constituição Federal2, no artigo 37, inciso XXI, consagra a obrigatoriedade de 

licitação pública como pré-requisito para a realização de contrato administrativo, ressalvando 

a existência de exceções na legislação ordinária:

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições 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.

A licitação pública busca fazer com que a Administração conduza a realização de seus 

contratos por uma ação equânime e democrática, que preserva a igualdade e a moralidade, 

buscando sempre a proposta mais vantajosa e, portanto, eficiente, para atender ao interesse 

público. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1998, p. 13) conceitua o interesse público com as 

características que hoje conhecemos: “interesses coletivos gerais que a sociedade comete ao 

Estado para que ele os satisfaça, através de ação política juridicamente embasada ou através 

de ação jurídica politicamente fundada”. E, na seqüência, explica: “A ação politicamente 

embasada é a dicção do Direito; a ação jurídica, politicamente fundada, é a execução 

administrativa ou judiciária do Direito.”

O interesse público é um pressuposto indeclinável, do qual decorrem os mais 

importantes princípios e o liame lógico para abordagens envolvendo a matéria. E, da 

aplicação de tais princípios decorre a imposição constitucional da licitação pública.

                                                          
2 Todas as menções à Constituição referem-se à Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 
1988 com as alterações introduzidas pelas Emendas posteriores.
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A Licitação é um encadeamento de atos formais, vinculados e preclusivos, que em 

conjunto compõem o procedimento administrativo, permitindo a competição dentro de um 

universo de diversas propostas em igualdade de condições e sujeitas ao mesmo instrumento 

convocatório, com a finalidade de escolher a mais vantajosa para a Administração, 

culminando no contrato.

Segundo Marçal Justen Filho (2005, p. 11): 

O contrato administrativo é um instrumento de conjugação da atuação estatal com a 
iniciativa privada, cuja relevância é cada vez maior. [...] A ampliação da utilização 
do contrato administrativo é condizente com o Estado Democrático, [...] no qual os 
bens ou serviços dos particulares somente poderão ser obtidos mediante a 
observância de certos procedimentos e dentro de limites específicos. 

Além disso, muito mais do que uma tendência, há a necessidade de melhores práticas 

na Administração Pública buscando a qualidade do gasto público e o equilíbrio fiscal. As 

ideologias da administração gerencial vêm sendo aplicadas com êxito para ampliação da 

eficiência na utilização dos recursos econômicos. Por decorrência, caminha-se em direção à 

ampliação da colaboração entre Estado e particulares, introduzindo-se, inclusive, novas 

formas de gestão e contratualização, como por exemplo, gestão por competências e por 

resultados.

O contrato, em regra, advém da licitação. A doutrina não fornece uma conceituação 

uniforme, por outro lado assentem quanto aos traços essenciais e finalidades da licitação. Por 

todos, Meirelles (2006, p. 27) esclarece:

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a propiciar 
iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, dentro dos 
padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator de 
eficiência e moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico-legal de 
verificação das melhores condições para a execução de obras e serviços, compra de 
materiais e alienação de bens públicos. Realiza-se através de uma sucessão ordenada 
de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, sem a observância dos 
quais é nulo o procedimento licitatório, e o contrato subseqüente.
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A realização de qualquer licitação depende da ocorrência de certos pressupostos. Na 

lição de Bandeira de Mello (2006, p. 514), ditos pressupostos são de três ordens: 

a) pressuposto lógico, que significa a existência de uma pluralidade de objetos e de 
uma pluralidade de ofertantes; b) pressuposto jurídico é aquele que, em face do caso 
concreto, a licitação possa se constituir em meio apto, ao menos em tese, para a 
Administração acudir ao interesse que deve prover; c) pressuposto fático é a 
existência de interessados em disputá-la. Inexistindo tais pressupostos, o 
procedimento pode ser conduzido na forma da contratação direta.

Segundo Joel de Menezes Niebuhr (2003b, p. 38) 

O objetivo imediato da licitação pública é escolher uma proposta de maneira 
legítima para que a Administração celebre contrato administrativo. E o objetivo 
mediato da licitação pública é a satisfação concreta do interesse público, mediante a 
prestação de objeto útil a ser recebido por meio de contrato administrativo que será 
celebrado com base nela.

Registre-se, por oportuno, comentário acerca da modalidade de licitação concurso, 

diante de sua tímida utilização pela Administração Pública Direta, ao passo que poderia se 

tornar uma ferramenta útil de gestão, além de ser, numa via de mão dupla, um incentivo ao 

meio acadêmico para a produção, despertando o interesse pela pesquisa científica e 

desenvolvimento de temas de forma aplicada na área pública.

3.2 Aspectos principiológicos

Os princípios são a ratio ou o fundamento da ordem jurídica. Expressam valores 

transcendentais da sociedade que, positivados pelo legislador, implicam na obrigatoriedade da 

adoção dos comportamentos necessários a sua realização e vinculam a aplicação e 

interpretação de todas as demais normas. 

A Constituição Federal detém a hegemonia na hierarquia das leis e, de tal forma,

prescreve os princípios condutores da Administração Pública. O artigo 37, caput, reportou de 

modo expresso cinco princípios basilares: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
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publicidade e da eficiência. Há, entretanto, outros a considerar, tanto de natureza 

constitucional, conquanto não mencionados no citado artigo; como de natureza 

infraconstitucional, corolários dos aludidos princípios; e ainda, os que são decorrentes do 

próprio Estado de Direito, e, portanto, do sistema constitucional como um todo.

A importância dos princípios constitucionais, mandamentos normativos nucleares e 

superiores do sistema jurídico, é ressaltada por Celso Antonio Bandeira de Mello (2006, p. 

89) em seu ensinamento: “violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. 

A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório mas a todo o sistema de comandos.”

Joel de Menezes Niebuhr, em seu parecer publicado no Informativo de Licitações e 

Contratos nº. 76 (2000a, p. 476) analisa este ponto:

a legitimidade da ordem jurídica encontra-se estritamente vinculada à percepção 
sistemática da Constituição Federal, sob a concretização vertical dos princípios 
jurídicos nela contidos. A função do intérprete é aferir e propiciar a efetividade dos 
valores prestigiados no altiplano constitucional.

3.2.1 Princípio da Legalidade

O princípio da legalidade é o princípio capital para a configuração do regime jurídico-

administrativo. Na avaliação de Bandeira de Mello (2006, p. 97) 

É o fruto da submissão do Estado à lei [...] é a tradução jurídica de um propósito 
político: o de submeter os exercentes do poder em concreto – o administrativo – a 
um quadro normativo que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. 
Pretende-se através da norma geral, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei, 
editada, pois, pelo Poder Legislativo – que é o colégio representativo de todas as 
tendências (inclusive minoritárias) do corpo social – garantir que a atuação do 
Executivo nada mais seja senão a concretização desta vontade geral.

A Administração Pública, por representar o interesse público, é limitada em sua 

atuação pelo princípio da legalidade. Cumpre-lhe a ação de tornar concreta a produção 

legislativa que, ao menos em tese, é fruto dos anseios da sociedade.
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Entretanto, a legalidade deve ser entendida não apenas nos textos provenientes do 

Poder Legislativo. Mais do que isso, refere-se a todo o Direito pensado sistematicamente. O 

que o ordenamento jurídico não contempla ou não permite está vedado aos agentes públicos. 

A estes compete obedecer e por em prática aquilo que a lei antecipadamente autoriza. 

Afirma Afonso Rodrigues Queiró, mencionado por Bandeira de Mello (2006, p. 98), 

que a Administração “é longa manus do legislador” e que a “atividade administrativa é 

atividade de subsunção dos fatos da vida real às categorias legais”.

3.2.2 Princípio da Moralidade

A moralidade administrativa é um dos fundamentos de validade da própria ação 

administrativa. Frustrá-la configura ilicitude que sujeita a conduta viciada à invalidação. De 

acordo com este princípio, a Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de 

princípios éticos. Compreendem-se em seu âmbito, os cânones da lealdade e da boa-fé, 

ressaltando a necessidade da Administração ser fiel aos seus compromissos em relação aos 

administrados e um proceder sincero, isento de dolo, na certeza de agir sob o amparo da lei ou 

sem ofendê-la. 

Conforme o ensinamento de Marcos Juruena Villela Souto (2004, p. 10):

A moralidade administrativa tem íntima relação com o princípio da probidade 
administrativa e recomenda prudência no trato da coisa pública. Vai além da moral 
comum, pois preocupa-se em evitar a exposição do erário a aventuras, prejuízos ou 
enriquecimentos sem causa. 

3.2.3 Princípio da Supremacia do Interesse Público

O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio 

geral de Direito inerente a qualquer sociedade e pressuposto da ordem social estável. A 

proteção ao interesse público é um dos pilares do regime jurídico administrativo. 
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O interesse público, conceituado por Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 58), é 

“o interesse resultante do conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando 

considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem”

Ensina, ainda, Bandeira de Mello (2006) que tal princípio não se radica em dispositivo 

específico algum da Constituição, mas tem aplicações concretas especificamente dispostas na 

Lei Maior e pertinentes ao Direito Administrativo. Nesse sentido, sua presença é percebida no 

regime jurídico-administrativo da contratação conferindo uma série de prerrogativas à 

Administração Pública, permitindo harmonizar os seus termos na gestão do interesse público, 

numa relação de autoridade com os indivíduos que buscam contemplar os seus interesses 

individualmente concebidos.

Importante frisar que tal princípio não tem invocação abstrata, tem função 

instrumental, ou seja, é utilizado apenas quando a administração pública, para desincumbir-se 

de um dever, necessita manejar poderes sem os quais não teria como atender à finalidade que 

deve perseguir para a satisfação do interesse alheio, fazendo-o na conformidade da intenção 

legal.

3.2.4 Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público 

A indisponibilidade dos interesses públicos pela Administração significa que, sendo 

interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor público, não se 

encontram à livre disposição de quem quer que seja, inclusive, do próprio órgão 

administrativo que o representa. O administrador tem o dever de aplicá-los na estrita 

conformidade da intenção legal.

Note-se que, se as prerrogativas são a tônica do contrato administrativo, as 

formalidades o são do processo de contratação. A função administrativa é vinculada à 

finalidade pública, reprimindo-se o desvio de poder. Assim, é inevitável sujeitar a atividade 
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administrativa ao cumprimento de formalidades mais rigorosas do que aquelas que se 

destinam às relações jurídicas particulares. 

Desta feita, não pode o administrador escolher livremente as pessoas que pretende 

contratar. A realização de licitação é obrigatória em virtude do mandamento constitucional e 

do princípio da indisponibilidade do interesse público. A sua não realização, dentro das 

hipóteses legais permissivas, só se justifica pela proteção ao interesse público.

Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 32) bem sintetiza tal princípio:

[...] as pessoas administrativas não têm portanto disponibilidade sobre os interesses 
públicos confiados à sua guarda e realização. Esta disponibilidade está 
permanentemente retida nas mãos do Estado (e de outras pessoas políticas, cada qual
na própria esfera) em sua manifestação legislativa. Por isso a Administração e suas 
pessoas auxiliares têm caráter meramente instrumental. 

O contrato administrativo implica benefícios econômicos para o contratado e, para 

resguardar o erário, em consonância com os padrões de moralidade administrativa, faz-se 

necessário o procedimento formal que vincula a Administração. O agente administrativo atua 

a favor da impessoalidade e atrelado ao interesse público, sendo-lhe vedado utilizar o aparato 

estatal para fazer valer percepções de cunho subjetivo, discriminações ou favoritismos.

3.2.5 Princípio da Isonomia e Princípio da Impessoalidade

O princípio da isonomia é importante para a sistemática constitucional. Ele está 

inserido no caput do artigo 5º, Título II da Carta Magna, dedicado aos direitos e garantias 

fundamentais, e dentre os direitos assim qualificados pelo constituinte, aquele que por 

primeiro mereceu atenção dele foi o princípio isonômico dando conta que “todos são iguais 

perante a lei”. Assim nos ensina Joel de Menezes Niebuhr (2003b, p. 125):

Partindo do pressuposto que a Constituição Federal forma uma unidade, em que não 
há hierarquia, o caráter fundamental consignado aos direitos fundamentais tem a ver 
com a posição de convergência material que eles assumem em face de todo o 
sistema constitucional. Eles fincam na Constituição substrato material irredutível, 
protegendo as pessoas diante dos poderes estatais, mesmo que consentidos por 
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qualquer maioria.[...] - é correto afirmar – todos os poderes constituídos devem estar 
voltados para a consecução dos direitos fundamentais, que os fazem convergir e 
integrar-se.

Existe uma relação de pertinência. A obrigatoriedade de licitação pública, na medida 

que decorre do princípio da isonomia, é direito fundamental. Por efeito, infere-se que para ser 

dispensável a licitação apenas outro direito fundamental, dentre os demais previstos, poderá 

justificar tal exceção.

A licitação prestigia o fundamental princípio da isonomia previsto no caput do artigo 

5º da Magna Carta. Só há licitação pública nas hipóteses em que todos os interessados em 

participar e celebrar o contrato administrativo sejam tratados com igualdade. 

Celso Antonio Bandeira de Mello (2006) atenta para a identidade entre os princípios 

da impessoalidade e da isonomia. Não haveria como se chegar à melhor oferta, competitiva e 

dentro dos preços praticados no mercado, se não houvesse aplicação do princípio da 

impessoalidade e da vedação ao tratamento diferenciado, assegurando a todos os interessados 

a oportunidade de apresentar suas propostas, em igualdade de condições, nos termos do ato 

convocatório. 

3.2.6 Princípio da Competitividade

Ressalte-se, também, a função regulatória da licitação. A aplicação do princípio da 

livre concorrência previsto na Constituição Federal, em seu artigo 170, inciso IV, assegura 

aos fornecedores o direito de chegar ao mercado consumidor, logo, o mercado não pode ser 

dominado. Quando esse mercado é a Administração Pública, deverá ela contratar de acordo 

com o princípio da competitividade, positivado na Lei nº. 4.717, de 29 de junho de 1995, que 

regula a ação popular, sob pena de nulidade da contratação e responsabilização criminal 

(SOUTO, 2004, p. 6).
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3.2.7 Princípio da Eficiência

Segundo Joel de Menezes Niebuhr (2003b, p. 37):

O princípio da eficiência foi incluído pela Emenda Constitucional nº.19 de 4 de 
junho de 1998, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, ao lado dos princípios 
da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Significa dizer que, este 
princípio não é o bastante para minimizar os demais, liberando a Administração 
Pública de seguir as formalidades que lhe são próprias. 

Disso decorre que, ele deve servir como espécie de alerta na consecução de cada ato 

do processo a fim de se evitar formalidades despropositadas, e, conseguir, em tempo hábil, o 

cumprimento dos objetivos pretendidos evitando o desperdício do dinheiro público em 

contratações inócuas ou ilegítimas.

Ademais, as normas não são aplicadas automaticamente. O intérprete deve buscar o 

verdadeiro sentido e alcance normativo, devendo, em nome da eficiência, atentar ao meio 

social em que está inserido para conquistar a efetividade buscada.

3.2.8 Princípios da Motivação e da Publicidade

Por fim, convém citar o princípio da motivação e o princípio da publicidade dos atos 

administrativos em geral, e na licitação especificamente, são fundamentais para o exercício do 

controle interno e externo desses atos.  

A Administração tem o dever de expor as razões de direito e de fato pelas quais tomou 

a providência adotada, fundamentar o ato que haja praticado e justificar as razões que lhe 

serviram de apoio para expedi-lo. 

E, determinados atos, de acordo com a previsão legal, devem ser publicados. No 

entanto, não basta a simples veiculação na imprensa, mas é indispensável que seja de forma 

compreensível ao cidadão comum e com a completude de informações necessárias ao controle 
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das ações administrativas. Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena 

transparência e lisura em seus comportamentos.

3.2.9 Princípios da Realidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade

É imperioso observar, ainda, os princípios constitucionais implícitos da realidade, da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo Moreira Neto (1998) e Bandeira de Mello 

(2006), são em verdade princípios instrumentais por não terem utilização autônoma. O 

entendimento do princípio da realidade, conforme preleciona Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto (1998, p. 53-54) parte de considerações bem simples:

O entendimento do princípio da realidade parte de considerações bem simples: o 
direito volta-se à disciplina da convivência real entre os homens e todos os seus atos 
partem do pressuposto de que os fatos que sustentam suas normas e demarcam os
seu objetivos são verdadeiros [...] O Direito Público, ramo voltado à disciplina da 
satisfação dos interesses públicos, tem, na inveracidade e na impossibilidade, 
rigorosos limites à discricionariedade. Com efeito, um ato do Poder Público que 
esteja lastreado no inexistente, no falso, no equivocado, no impreciso e no duvidoso 
não está, por certo, seguramente voltado à satisfação de um interesse público; da 
mesma forma, o ato do Poder Público que se destine à realização de um resultado 
fático inalcançável não visa a satisfazer a um interesse público.

Vale destacar que não há interesse público que seja contrário à moralidade 

administrativa, não sendo moral a conduta, aparentemente discricionária, que ultrapasse as

balizas demarcadas pelos princípios da realidade e da razoabilidade que estão postos no 

ordenamento jurídico de forma implícita e inafastável (COSTA, 2000).

Marcos Juruena Villela Souto (2004, p. 19), destaca da doutrina os princípios da 

realidade e da razoabilidade:

[...] pelo primeiro, a pretensão não pode ser absurda, irreal, irrealizável, contrária à 
natureza das coisas ou além da técnica disponível; o outro, voltado para o 
julgamento, exige uma relação entre a opção razoável e a finalidade inafastável do 
atendimento ao interesse público. 
Pelo principio da realidade, as ações da administração não podem deixar de 
considerar as circunstâncias e conclusões existentes no mercado, que podem e 
devem ser corrigidas, sendo o edital e o contrato instrumentos regulatórios para 
tanto.
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Pelo princípio da razoabilidade, a Administração, ao atuar no exercício de discrição, 

terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, com atributos normais de 

prudência e sensatez. Se a outorga de discrição administrativa pretende evitar a adoção em lei 

de situação rígida em determinadas situações é porque dela visa-se à obtenção da medida 

ideal e capaz de satisfazer o interesse público. Do contrario disso, a providência 

administrativa desarrazoada equivale à ilegitimidade do ato (BANDEIRA DE MELLO, 

2006).

E, ainda por Bandeira Mello (2006, p. 106), pelo princípio da proporcionalidade, “as 

competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade 

proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse 

público a que estão atreladas”.

Desta feita, a integração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade têm 

por objetivo evitar resultados injustos e desproporcionais, baseados em valores fundamentais 

conflitantes, evitando desta forma a violação de outro direito fundamental mais valorado. 

3.3 Suplementação normativa

A orientação do estabelecimento de normas gerais aplicáveis a todas as licitações foi 

tratada na Constituição Federal de 1988, que nos termos do artigo 22, inciso XXVII, 

estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas, direta e indireta, de 

todos os entes federativos. 

Em obediência a tal mandamento, a União produziu a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, revogando expressamente a legislação anterior. Seu texto já foi alterado por sucessivas 
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leis. E, ainda hoje, existem propostas de alteração da Lei de Licitações e Contratos em 

tramitação no Congresso Nacional3 mas que não prevêem alterações no inciso XIII do Art. 24 

da Lei 8.666/93, objeto deste estudo.

As regras contidas na Lei nº. 8.666/93 são resultado de evolução histórica, contendo 

regras e princípios derivados das leis anteriores e amoldados ao sistema da Constituição de 

1988.

Diferentemente do Estatuto anterior, que limitava a sua abrangência à Administração 

Federal centralizada e autárquica, a Lei 8.666/93 determina sua aplicação a todos os órgãos da 

Administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 

de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Hely Lopes Meirelles (2006, p. 44) dispõe que “o que importa é a gestão de recursos 

públicos, e não a estrutura jurídica da entidade. Desde que tenha personalidade jurídica, fica 

ela sujeita à licitação.” 

Em complemento ao ensinamento, cabe citar o artigo 70 da Constituição Federal, 

retratando que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, tem o dever de prestar 

contas.

Embora a lei de licitações tenha se estendido num emaranhado de normas que 

permeiam praticamente toda a disciplina de licitações e contratos, admite-se a competência 

legislativa dos Estados para normatizar questões específicas, de natureza regional, nos casos 

                                                          
3 Projetos de Lei nº. 1.670/1996, 5.939/2005, 7.259/2006 e o 7.709/2007.
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que a matéria “privativa” elencada no supracitado artigo 22 seja precedida da expressão 

“normas gerais”, condicionada, entretanto, à prévia edição da lei complementar da União 

referida no parágrafo único. Registre-se por todos, Jacoby Fernandes (2006, p. 32), a 

deferência expressa do Constituinte aos Estados, portanto, descabem interpretações para 

alargar a hipótese aos demais entes não citados, podendo apenas agregar o Distrito Federal, 

que, por força constitucional explicitada no parágrafo primeiro do artigo 32, acumula a 

competência legislativa destinada aos Estados e Municípios.

As unidades da federação, até esse momento, só possuem competência supletiva, 

editando normas sobre procedimento. Não concorrem, nem complementam o texto legal em 

condições de igualdade com a esfera federal. Se a regulamentação de “questões específicas” 

depende da edição de lei complementar da União, a edição de normas supletivas pode ser feita 

sob o manto do artigo 1154 da própria Lei nº. 8.666/93, desde que, obviamente, não conflitem 

as normas gerais e, muito menos, tentem abrir exceções, inovar ou elastecer as hipóteses 

regradas, sob pena de serem inquinadas de inconstitucionalidade. No mesmo sentido 

autorizativo, aplica-se, conforme o caso, os artigos 1185 e 1196 do referido Estatuto.

Importante observar, a conveniência da aplicação do disposto no artigo 115 da Lei nº. 

8.666/93 como maneira de uniformizar, nas grandes organizações, procedimentos que 

poderão ter por diretrizes a manualização e o regramento didático (FERNANDES, 2006a, p. 

41).

                                                          
4 Art. 115. Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a 
serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta lei.

5 Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta deverão 
adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.

6 Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios 
devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei.
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Percebe-se desta forma que, a edição de normas supletivas pode se tornar uma 

ferramenta útil para a gestão pública, na medida em que regulamentam procedimentos 

operacionais, podem, também, esmiuçar os requisitos imprescindíveis para determinadas 

contratações, como no caso da dispensa de licitação em estudo, avaliando-se, de certo, 

casuisticamente os limites jurídicos dessa competência.

Ademais, conforme ressalta Marçal Justen Filho (2005, p. 12):

Não é possível ignorar a tendência de superação dos princípios rigorosamente 
formalistas que, aparentemente, haviam sido consagrados pelo legislador. Desde a 
vigência da Lei nº. 8.666/93 comprovou-se a inadequação de uma disciplina que 
privilegiasse a forma sobre o conteúdo. [...] Logo, a interpretação da Lei nº 8.666 
vem produzindo uma espécie de superação da tradição recepcionada, de molde a que 
os princípios jurídicos fundamentais sejam efetivamente realizados. [...] Para tanto, 
têm colaborado [...] também a atuação jurisprudencial e a postura dos Tribunais de 
Contas.
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4 A DISPENSA DE LICITAÇÃO

4.1 Existência e finalidade 

A Constituição Federal, ao prever hipóteses de exceção para a regra da licitação, 

outorgou competência ao legislador para este dispor dos casos de dispensa de licitação como 

forma anômala de contratação e, por decorrência, só justificada por excepcional gravame ao 

interesse público caso a licitação fosse realizada. (NIEBUHR, 2003b).

Marçal Justen Filho (2005, p. 227) esclarece que:

A supremacia do interesse público fundamenta a exigência, com regra geral, de 
licitação prévia para contratações em que a licitação formal seria impossível ou 
frustraria a própria consecução dos interesses públicos. O procedimento licitatório 
normal conduziria ao sacrifício do interesse público e não asseguraria a contratação 
mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a Administração a adotar um outro 
procedimento, em que formalidades são suprimidas ou substituídas por outras. 

A existência da dispensa parte do pressuposto da possibilidade de existir licitação.

Seguindo a lógica de Antônio A. Queiroz Telles, (1985, apud, NIEBUHR, 2003b, p. 44) “a 

dispensa pressupõe, necessariamente, a idéia de licitabilidade”. Niebuhr (2003b, p. 44) 

complementa o citado autor, assentindo que, “só se dispensa aquilo que se dispõe, não o que 

está fora do alcance. Assim sendo, a dispensa de licitação pública ocorre só quando seria 

possível a competição [...]”.

Hely Lopes Meirelles (2006, p. 113) preleciona que “licitação dispensável é aquela 

que a Administração pode deixar de realizar, se assim lhe convier”. 

Toshio Mukai (2004, p. 64), afirma: “O art. 24 enumera os casos em que há 

dispensabilidade de licitação, isto é, aqueles em que a licitação é facultativa”.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2000, apud, NOBREGA, 2003, p. 1) informa: “[...] A 

Lei nº. 8.666/93, no artigo 17, incisos I e II, e o artigo 24, prevê os casos de dispensa; no 
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artigo 25, os de inexigibilidade.” Torna claro, logo a seguir, que a diferença básica entre as 

duas hipóteses está no fato de que, na dispensa, há possibilidade de competição que justifique 

a licitação; de modo que a lei faculta a dispensa, que fica inserida na competência 

discricionária da Administração [...].”

Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p.517) enfatiza “Em tese, a dispensa 

contempla hipóteses em que a licitação seria possível; entretanto, razões de tomo justificam 

que se deixe de efetuá-la em nome de outros interesses públicos que merecem acolhida.”

O Tribunal de Contas da União, na publicação Licitações e Contratos (2006, p. 215) 

orienta: “No caso de dispensa a licitação é possível, por haver possibilidade de competição, 

mas não é obrigatória.”

E, por fim, dentre os demais Tribunais de Contas, o do Estado do Rio de Janeiro, no 

parecer relatado no Processo TCE/RJ Nº. 228.414-3/2006, fls. 46, contribui, ao se referir ao 

artigo 24 da Lei de Licitações: “A norma federal não deixou de abordar as circunstâncias em 

que a Administração estaria autorizada a realizar a contratação direta de um bem ou serviço, 

afastando, desse modo, os procedimentos de competição entre possíveis interessados.”

Desta feita, observa-se o entendimento harmônico na jurisprudência, na doutrina 

consultada e em outros autores por estes referenciados, sobre a possibilidade de licitar nos 

casos de dispensa porque existem várias instituições atuando no mesmo segmento de mercado 

e em condições equivalentes de participação, portanto, não resta dúvida de que a dispensa 

apenas existe diante da ressalva constitucional.

Entretanto, a partir dessa mesma base de entendimento, existem posicionamentos 

doutrinários divergentes, quanto ao cabimento da dispensa de licitação, mesmo que a hipótese 

vivenciada pela Administração se encaixe no dispositivo legal permissivo.
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Uma primeira corrente, capitaneada por Marçal Justen Filho (2005), não se limita ao 

aspecto da excepcionalidade concedida pela Constituição, entendendo que não basta a 

hipótese fática se enquadrar no normativo legal, o administrador, em sua decisão, precisa 

contrastar o principio da isonomia e, caso seja verificado que existem candidatos em 

condições de igualdade para concorrer e, existindo critério objetivo de disputa, deve, então, 

proceder à licitação pelo não cabimento do permissivo legal. 

A posição aduzida por Marçal Justen Filho (2005, p. 255):

A contratação não poderá ofender o princípio da isonomia. Existindo diversas 
instituições em situação semelhante, caberá a licitação para selecionar aquela que 
apresente a melhor proposta [...] 
Então, a Administração não pode privilegiar certa instituição de modo injustificado. 
Se diversas instituições desempenham atividades equivalentes e todas podem ser 
contratadas pela Administração, é imperioso justificar o motivo de preferência por 
uma delas especificamente. Se não for possível encontrar um fundamento 
compatível com o princípio da isonomia, a solução será produzir um processo 
seletivo que assegure tratamento igualitário a todas as possíveis interessadas.

A segunda corrente, capitaneada por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006), refuta a 

de Marçal Justen Filho, anteriormente explicitada, contra-argumentando a questão da 

isonomia. Entende, de forma concisa, que bastaria o preenchimento dos requisitos expostos na 

lei para dispensar a licitação, não importando a existência de outras instituições com 

igualdade de condições. Frisa que se houvesse tal preocupação para dispensar licitações não 

haveria o porquê de, a classificação normativa, diferenciar as hipóteses de licitação inexigível;

nesta, sim, é que existe o pressuposto da inviabilidade de competição por exclusividade de 

fornecedor ou por questões heterogêneas em situações especialíssimas. Considera que, para 

isto, o legislador ponderou os princípios constitucionais necessários e relevantes à época da

elaboração da norma, logo, não caberia ao administrador, agora, estender a interpretação à 

procura do que não está escrito na lei.
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Nesse sentido, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006, p. 502) ataca:

Cabe obtemperar que a licitação não é o único meio de garantir a efetividade dos 
princípios da isonomia e da impessoalidade. Segundo, o legislador pátrio não pode 
abrir ao seu talante, possibilidades de contratação direta sem o acatamento ao 
princípio da licitação se não tiver a sustentá-lo por outro princípio, também 
consignado na Constituição Federal.
É importante lembrar que a inviabilidade de competição só é requisito para a 
contratação direta por inexigibilidade, conforme expressamente estabelece o artigo 
25. Não se pode criar, pela via doutrinária, palavras que não existem na lei! Logo, 
mesmo existindo várias instituições com igualdade de condições – se forem 
exatamente iguais, o que é pouco provável, a escolha pode ser feita por uma 
pesquisa de preços, por exemplo. Mais adequado seria que a justificativa da escolha 
do contratado tivesse relação com a capacidade da instituição e o objeto do contrato, 
e não só com o preço.

O referido autor destaca, por fim, o Acórdão nº. 114/1999 – Plenário, do Tribunal de 

Contas da União, no Processo TC-017537/96-7: “O TCU firmou entendimento sobre essa 

questão e definiu que ‘atendidos os demais requisitos postos em lei’ (art. 24, inciso XIII), 

enseja a dispensa de licitação, mesmo quando a competição se revela viável.” (FERNANDES,

2006, p. 502).

Joel de Menezes Niebuhr (2003b), contrariando, também, a posição de Jorge Ulisses 

Jacoby, adota uma linha de interpretação complementar à corrente de Marçal Justen Filho, 

aplicando, para tanto, o critério de interpretação conforme a Constituição, impondo limites à 

discricionariedade, tanto do legislador, como do administrador, na análise do cabimento da 

dispensa.

Para tanto, defende, que a exceção contida na lei não pode receber o tratamento da 

regra constitucional. Nesse sentido, não basta o preenchimento literal dos requisitos expostos 

na norma ordinária, deve-se realizar a interpretação conforme a Constituição, no caso, de 

modo restritivo e uso excepcional, consoante o comando constitucional inserto no inciso XXI 

do artigo 37, “ressalvados os casos previstos na legislação”.

Para Niebuhr (2003b), a norma programática contida no inciso XXI do artigo 37 da 

Constituição Federal foi dirigida em especial ao legislador, pois esse é quem decide quais são 
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os casos em que a licitação é ausente. Pondera que a isonomia não impõe tratamento 

igualitário absoluto, antes disso, deve-se discriminar quem são os iguais e que a questão 

redunda em precisar quais são as diferenças toleráveis, sempre com amparo na razoabilidade. 

Observa que na dispensa ocorre um tensionamento entre valores: de um lado, o princípio da 

isonomia e, de outro, valores também importantes para o interesse público, que por equilíbrio, 

devem ser, também, direitos fundamentais alicerçados na Constituição. O resultado é o 

enfraquecimento do princípio da isonomia, mas não o seu desaparecimento, em detrimento de 

outros princípios constitucionais.  

O ponto nodal para Niebuhr (2003b) converge para o interesse público. Apenas a 

proteção ao interesse público justificaria o arranjo constitucional, considerando ser este o 

objetivo incessante e permanente da Administração Pública em qualquer caso. Dessa forma, 

se a licitação foi o procedimento regra eleito pelo constituinte para prestigiar a isonomia, o fez 

em nome do interesse público; e, se permitiu ao legislador enfraquecê-lo, ao eleger as 

hipóteses de dispensa, também o fez visando o interesse público. Portanto, a dispensa só se 

justifica se guardar liame lógico com a proteção ao interesse público.

Assim, confirme-se por Joel de Menezes Niebuhr (2003b, p. 151):

Em virtude do programa enfeixado na parte inicial do inciso XXI do artigo 37 da 
Constituição Federal, é imperativo exaltar limites ao poder do Legislativo de 
disciplinar a contratação direta, especialmente no que tange aos casos de dispensa, 
pois a inexigibilidade decorre da inviabilidade de competição, que não depende da 
vontade do legislador. Pois bem, o legislador pode dispensar a licitação nas 
hipóteses em que a realização dela incutir sacrifício ou gravame de monta ao 
interesse público, o que é bastante para servir-lhe de justificativa. Ocorre que 
dispensar a licitação é o mesmo que enfraquecer o princípio da isonomia, o que só 
pode ser levado a cabo mediante justificativas consistentes, alicerçadas na 
razoabilidade.
O legislador cria as hipóteses de dispensa de licitação pública, formulando 
enunciados abstratos e genéricos, que reclamam a interpretação dos agentes 
administrativos e jurídicos. [...] Acontece que o sentido literal do enunciado não é o 
suficiente para desnudá-lo em amplitude, fazendo-se imperativo, contextualiza-lo no
sistema e procurar a finalidade a que pretende aportar, o que enseja interpretação 
construtivista, em que o intérprete assume posição ativa para a visualização integral 
da norma.
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Repise-se, o autor dirige a análise do princípio da isonomia, num primeiro plano, para 

a concepção da norma pelo legislador e não, especificamente, para a aplicação da norma pelo 

executor, vertente de Marçal Justen Filho.

Para o administrador, Niebuhr (2003b) acrescenta que, este deve interpretar a 

finalidade da norma além de analisar o interesse público visado pelo legislador ao retirá-la do 

escopo da regra constitucional e atribuir-lhe o caráter permissivo na norma ordinária. 

Considera que a discricionariedade conferida ao administrador perde a sua aplicação caso não 

existam evidências suficientes de que dispensar a licitação afetaria o interesse público do 

momento.

O referido autor complementa:

Acontece que o legislador não obriga a dispensa de licitação pública, ele apenas 
enuncia as hipóteses ou as operações contratuais que autorizam o agente 
administrativo a dispensá-la. É correto afirmar que, em regra geral, o agente 
administrativo reveste-se de discricionariedade para analisar perante o caso concreto 
se realmente deve optar pela dispensa, se realmente o interesse público será 
sacrificado ou prejudicado se houver licitação pública.
Não é porque o legislador autorizou a dispensa de licitação pública para determinada 
hipótese ou operação contratual, que efetivamente há de se dispensa-la. Não se 
confunda: o legislador é quem cria a hipótese ou a operação contratual que autoriza 
a dispensa e, por sua vez, o agente administrativo é quem verdadeiramente dispensa, 
procedendo à subsunção dos casos concretos à hipótese ou à operação contratual 
prescrita na norma.
Nesse momento, como deve ser dada interpretação restritiva às referidas hipóteses, 
ao agente administrativo é imperioso sopesar as circunstâncias fáticas, com o escopo 
de avaliar em que medida o interesse público seria comprometido, se realizada a 
licitação pública, para, então, concluir acerca da dispensa. Se num dado caso, há 
elementos que permitem concluir objetivamente que a licitação pública não traz 
gravame ao interesse público, desaparece por completo a discricionariedade 
existente no plano da norma, em virtude do que o ato passa a vinculado, sem 
recorrer à dispensa. (NIEBUHR, 2003b, p. 153-154)

Na mesma linha, Carlos Ari Sundfeld (1995, apud, NIEBUHR, 2003, p. 155) 

comentando o programa contido na parte inicial do inciso XXI do artigo 37 da Constituição 

Federal, anota:

Essas observações têm relevância, outrossim, para dirigir a interpretação e a 
aplicação do texto legal determinante da dispensa. Para a incidência concreta da 
norma excepcionadora, mister a presença de situação fática tal a tornar fundada e 
razoável a não realização da licitação. Se o caso concreto não é daqueles onde se 
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vislumbre a real inconveniência de licitar, a dispensa não se justifica, mesmo quando 
à primeira vista, ele pareça enquadrar-se na descrição normativa em abstrato.

Por todo o exposto, entendemos que, o interesse público a ser atendido justifica tanto 

a existência da regra da licitação, como a exceção de sua ausência nas contratações 

administrativas. 

Nesse sentido, o fato da licitação ser dispensável não significa dizer que, 

obrigatoriamente, deva-se dispensar a licitação sempre que se vejam configuradas as situações 

do dispositivo legal. Por outro lado, também não se pode impor a realização de licitação, 

mesmo havendo possibilidade de disputa, nos casos de dispensa.

Assim, a mera previsão legislativa não obriga a dispensa de licitação pública. O 

legislador apenas enuncia as hipóteses autorizativas. Por sua vez, é o agente administrativo 

quem verdadeiramente dispensa, logo, deverá analisar e interpretar, perante o caso concreto, 

se realmente deve optar pela dispensa de licitação proposta na norma. 

O poder discricionário do agente administrativo reside neste ponto específico. 

Discricionariedade é a liberdade de atuação administrativa para decidir, dentre as hipóteses 

permitidas em lei, e segundo critérios de conveniência e oportunidade, a solução adequada 

para atender o interesse público no caso concreto.

No ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 32):

Poder Discricionário, portanto, é a prerrogativa concedida aos agentes 
administrativos de elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior 
conveniência e oportunidade para o interesse público.
Conveniência e oportunidade são elementos nucleares do poder discricionário. A 
primeira indica em que condições vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao 
momento em que a atividade deve ser produzida. Registre-se, porém, que essa 
liberdade de escolha tem que se conformar com o fim colimado na lei, pena de não 
ser atendido o objetivo público da ação administrativa. 
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Segundo Celso Antônio de Bandeira Mello (2006, p. 205) a discricionariedade pode 

ser definida como:

A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra 
o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso 
concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos 
consagrados no sistema legal.

A função estatal é a de promover o interesse público. A finalidade da norma que 

autoriza a dispensa reside na proteção do interesse público que seria sacrificado ou 

prejudicado se ocorresse a licitação. Conquanto a disputa fosse viável, realizar a licitação não 

asseguraria a contratação mais vantajosa. Esses fatos, pelo princípio da razoabilidade, não 

devem ser suportados pela coletividade. (NIEBUHR, 2003). 

Toda licitação envolve uma relação de custos e benefícios. A vantajosidade buscada 

pela Administração não se refere única e isoladamente ao menor preço ofertado, existindo 

outros fatores a serem analisados, em conjunto, para resultar na melhor contratação possível. 

Observa Marçal Justen Filho (2005) que, dentre outros, existem custos econômicos 

propriamente ditos e custos de tempo na demora da tramitação do procedimento, sendo todos 

analisados casuisticamente. A assertiva de Helly Lopes Meirelles (2006, p. 171) vem a 

complementar: “Proposta mais vantajosa, não é sempre a do menor preço, mas sim a que mais 

favorece o interesse do serviço público e melhor atende aos objetivos da administração 

expressos no edital ou no convite.” 

Por outro lado, a mera inconveniência não justifica a dispensa de licitação, bem por 

isso a própria Lei de Licitações, em seu artigo 26, parágrafo único, exige justificativas 

específicas e detalhadas como condição de eficácia dos atos de dispensa, nas quais deverão 

estar evidenciadas, dentre outros elementos, a motivação explícita e suficiente, a finalidade 

correspondente, a razão da escolha de determinada instituição e a justificativa do preço. 
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Por conseguinte, quando é concluído que os custos necessários à licitação, em suas 

diferentes conotações, ultrapassam os benefícios que desta poderia advir, há o desequilíbrio 

na relação e o procedimento licitatório resulta no sacrifício dos interesses coletivos e supra-

individuais. Aplica-se no caso, subsumindo o fato à norma, a dispensa de licitação.

O permissivo constitucional pode ser entendido em razão da licitação ser um 

instrumento da ação estatal, não constituindo um fim em si mesma. Com efeito, assegura 

Bandeira de Mello (2006, p. 515) “[...] a licitação [...] é um meio para chegar utilmente a um 

dado resultado: o travamento de uma relação jurídica”.

É forçoso reconhecer que, em algumas situações peculiares, ausentes os pressupostos 

da licitação, realizá-la seria um contra-senso e não atenderia às finalidades em vista das quais 

foi concebida. 

Nesse sentido, Bandeira de Mello (2006, p. 514-515) explica que a dispensa relaciona-

se às hipóteses nas quais falece o pressuposto jurídico:

É pressuposto jurídico o de que, em face do caso concreto, a licitação possa se 
constituir em meio apto, ao menos em tese, para a Administração acudir ao interesse 
que deve prover.
Posto que a função de tal instituto é servir – e não desservir – o interesse público, em 
casos que tais percebe-se que falece o pressuposto jurídico para sua instauração.

A análise criteriosa da situação fática e das circunstâncias inscritas no dispositivo 

legal, numa interpretação restritiva pelo administrador, é necessária, não simplesmente para 

atender ao princípio da legalidade, mas, numa dimensão maior, para alcançar a intenção do 

legislador na criação da norma, o espírito da lei, que, no seu desdobramento, revela o interesse 

público a ser protegido pelo Estado, agora a ser identificado no caso concreto.

Joel de Menezes Niebuhr (2003, p. 154) evidencia:

Nessa linha, é intuitivo proceder à interpretação com base no método teleológico, 
procurando entender e aplicar a norma com vistas à finalidade que ela legitima e 
objetivamente pretende aportar. A interpretação conforme a Constituição de hipótese 
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de dispensa pressupõe adotar o programa entabulado na parte inicial do inciso XXI 
do artigo 37 da Carta Máxima com o objetivo de visualizar o fim a que ela se 
destina, conferindo-se sentido útil à norma.

Adilson Abreu Dallari (1997 apud NIEBUHR, 2003b, p. 152) confirma:

É um princípio fundamental de hermenêutica que as exceções devem ser tratadas de 
maneira restrita. Quando houver alguma dúvida quanto à exigibilidade ou dispensa 
de licitação, é preciso não esquecer de que a regra geral é a exigibilidade, e de que a 
exceção é a dispensa. 

Destarte, se o agente administrativo tem o dever de tomar as medidas que melhor 

satisfaçam o interesse público, apenas o atendimento deste pode justificar a dispensa de 

licitar.

4.2 Aspectos principiológicos na dispensa de licitação

Os princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, foram previstos no Capítulo VII, que trata “Da Administração Pública”, Seção I, 

Disposições Gerais, especificamente, no caput do artigo 37, da Lei Maior. Por essa 

localização topográfica pode-se dizer que se destinam a conduzir toda e qualquer ação da 

Administração Pública, logo, não poderiam deixar de ser aplicados, também, na contratação 

direta.

Flavio Amaral Garcia, em seu parecer publicado no Informativo de Licitações e 

Contratos nº. 140 (2005, p. 858) analisa este ponto:

Por óbvio que a não realização da licitação não significa desatendimento aos 
princípios da isonomia, economicidade, publicidade, razoabilidade, moralidade, 
eficiência e motivação. Na contratação direta devem estar atendidos todos esses 
princípios que informam a atuação da Administração pública.
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Conjugam-se, pelo mesmo motivo, outros tantos princípios de ampla dimensão, tais 

como, os da supremacia e indisponibilidade do interesse público, da razoabilidade e 

proporcionalidade.

As hipóteses de dispensa de licitação devem ser compatíveis com a sistemática 

adotada na Constituição Federal. E, por óbvio, alguns princípios precisam ser interpretados de 

acordo com as peculiaridades da contratação direta, mas nunca extirpados. 

“Um dos problemas mais delicados, nesse campo, envolve o princípio da isonomia.” 

(JUSTEN FILHO, 2005, p. 229). E, em matéria de licitação, pode-se dizer, recordando 

Bandeira de Mello (2006), que, pela proximidade a isonomia equivale ao princípio da 

impessoalidade.

A obrigatoriedade da licitação remete diretamente ao princípio da isonomia: 

Todos os potenciais interessados competirão em igualdade de condições entre si e 
será selecionado aquele que se apresentar como idôneo e autor da proposta mais 
vantajosa. Inexistindo licitação o panorama se altera (JUSTEN FILHO, 2005, p. 
229).

Ocorre que o princípio da isonomia, por sua supremacia constitucional, não pode ser 

desconstituído, mas sim, trazido ao contexto da contratação direta. A contratação direta não 

autoriza a atuação arbitrária da Administração.

Na dispensa de licitação, conforme visto, no entendimento majoritário da doutrina e da 

jurisprudência nacionais, a competição é viável embora não exigível. Os particulares deverão 

ser considerados em plano de igualdade. A decisão administrativa, na escolha de um sujeito 

específico para contratação, deve ser razoável e fundar-se em critérios objetivos e impessoais.

O que não se admite é que, existindo vários competidores, a escolha seja baseada em 

critérios meramente opinativos e por julgamentos facciosos do agente administrativo, 

afrontando ao princípio da impessoalidade (FERNANDES, 2006).
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4.2.1 Requisitos Implícitos para atendimento ao Princípio da Isonomia na Dispensa

Marçal Justen Filho (2005) expõe requisitos a serem preenchidos para atender a 

isonomia na escolha do sujeito específico para a contratação direta, no sentido a seguir 

exposto.

4.2.1.1 Ausência de Sigilo

Na contratação direta, a Administração não precisa seguir todas as formalidades acerca 

de publicidade imposta na Lei para a licitação comum, o que não significa poder atuar em 

segredo.  Segundo o citado autor, há o dever de dar conhecimento público do interesse da 

Administração em realizar um determinado contrato, ainda que tal contratação esteja prevista 

para fazer-se diretamente, considerando que a única ressalva ao sigilo é feita para os casos em 

que a segurança nacional está em jogo (JUSTEN FILHO, 2005).

4.2.1.2 Condições equivalentes de participação

A regra é a disputa, mesmo na contratação direta. Todos os potenciais interessados 
deverão ser admitidos a formular propostas, na medida em que tal seja compatível 
com a situação que origina a contratação direta. A natureza da contratação determina 
os requisitos exigíveis dos potenciais interessados (JUSTEN FILHO, 2005, p. 230).

O autor admite a possibilidade de existir a escolha de um determinado sujeito sem 

admitir a disputa entre os particulares, e confirma que é o que de fato ocorre em grande parte 

dos casos, mas afirma que somente se legitima tal alternativa em vista das circunstâncias. 

É imprescindível que a escolha da Administração seja razoável, proporcional às 
circunstâncias e compatível com os princípios norteadores da atividade 
administrativa. É imperioso que a Administração evidencie que a disputa seria 
prejudicial à satisfação dos valores protegidos pelo Direito. Nesse sentido, a 
supressão ou restrição da competição será válida desde que pressuposto para o 
atendimento adequado da finalidade da contratação (JUSTEN FILHO, 2005, p. 230).

E, conclui que, 

Podem existir diversos particulares em situação de igualdade. O que não se admite 
jamais nas hipóteses de dispensa, é que a escolha faça-se por critérios meramente 
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opinativos do agente. Será imperioso admitir a possibilidade de disputa, 
estabelecendo-se critérios impessoais de escolha (JUSTEN FILHO, 2005, p. 230).

4.2.1.3 Oportunidades equivalentes de disputa

Neste ponto, conforme discorremos no início do presente capítulo, encontra-se a 

divergência doutrinária. Marçal Justen Filho, ao elaborar os requisitos a serem preenchidos 

para atendimento a isonomia, propõe que, 

Verificada a existência de diversos particulares em condições de atender aos 
interesses estatais e existindo critérios objetivos de seleção, a Administração terá o 
dever de propiciar a competição. Deverá reconhecer aos diversos interessados a 
possibilidade de acesso equivalente ao certame. Os requisitos de participação 
deverão ser similares (JUSTEN FILHO, 2005, p. 230).

4.2.1.4 Seleção da melhor proposta e indisponibilidade dos fins buscados pelo Estado

Segundo Marçal Justen Filho (2005, p. 231):

A escolha do particular a ser contratado deverá ser a mais objetiva possível. 
Discriminam-se os particulares de forma a eleger aquele cuja atuação possa traduzir 
a melhor alternativa de atendimento à necessidade existente. [...]
Significa dizer que, a Administração deverá buscar a maior qualidade e o menor 
desembolso possíveis segundo a natureza do interesse a ser satisfeito. Entre 
propostas de qualidade equivalentes, deverá escolher-se a de menor preço. Quando 
for escolhida a proposta de maior preço, deve-se indicar o motivo para tanto.

Em casos específicos e especialíssimos, tais como os que podem ocorrer no âmbito do 

inciso XIII do artigo 24 da lei de licitações, o menor preço, isoladamente, não é o critério de 

seleção. Quando for escolhida proposta de preço superior aos pesquisados em propostas 

semelhantes, o Administrador deverá, de forma criteriosa e aplicando, dentre outros, o 

princípio da razoabilidade, justificar através de dados concretos, quais foram os critérios de 

vantagem utilizados e evidenciar os motivos determinantes do que foi concluído como melhor 

preço. 

Segundo Justen Filho (2005, p. 231) “Nada impede que esse motivo seja a qualidade 

do serviço, a reputação do contratado, o preço por ele exigido para contratos similares etc.”. 



44

Entendemos que todos os dados devem estar objetivamente indicados de forma a possibilitar 

o aferimento da vantagem para a Administração.

É de se atentar para o fato de que a decisão por preço maior que o de outra proposta 

equivalente será objeto de questionamento pelo Tribunal de Contas, na posição de órgão de 

controle externo, a perquirir o nível de detalhamento pertinente ao caso concreto.

4.2.1.5 Motivação do ato

“Motivação exprime de modo expresso e textual todas as situações de fato que 

levaram o agente à manifestação da vontade” (CARVALHO FILHO, 2005, p. 92). No 

entendimento de Antonio Carlos de Araújo Cintra (1979, apud CARVALHO FILHO, 2005, p. 

92) motivação pode ser entendida como “justificativa do ato”. 

A motivação deve existir em todos os atos administrativos como garantia de 

transparência e legalidade da atuação administrativa (COELHO MOTTA, 2005; 

FERNANDES, 2006; JUSTEN FILHO, 2005; SOUTO, 2004).

É necessária para a constatação da existência ou veracidade dos motivos de fato 

invocados; para averiguar-se, no exercício da função administrativa, a presença de um motivo 

de interesse público amparado por norma jurídica; e, além disso, para análise da adequação 

entre os motivos e os resultados previstos em lei e os efetivamente alcançados pelo atuar 

administrativo.

Assim, em homenagem à impessoalidade, 

[...] ao optar por um determinado sujeito, excluindo a contratação de terceiros, deve-
se indicar os fundamentos da decisão. Em todos os casos, a atribuição de 
competência discricionária não se confunde com liberação de motivação nem 
autoriza prevalência de motivos meramente subjetivos (JUSTEN FILHO, 2005, p. 
231).
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4.2.2 Da igualdade na tutela legal

Acrescente-se que, a Lei 8.666/93, em seu artigo 89, colocou em igualdade de tutela o 

dever de licitar com o dever de a Administração Pública seguir, pontualmente, os 

procedimentos estabelecidos para promover a contratação sem licitação, quando dispõe que 

constitui crime “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar 

de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade e à dispensa de licitação”. 

“Portanto, a contratação direta não significa eliminação de dois postulados 

consagrados a propósito da licitação. O primeiro é a existência de um procedimento 

administrativo. O segundo é a vinculação estatal à realização de suas funções.” (JUSTEN 

FILHO, 2005, p. 228). 

Importante destacar, que o princípio da igualdade não deve ser compreendido em 

termos absolutos, tornando-se um entrave para o desempenho da atividade administrativa de 

forma eficaz (BANDEIRA DE MELLO, 2006).
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5 O PROCESSO ADMINISTRATIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

O parágrafo único do artigo 26 da Lei nº. 8.666/93 faz referência à existência de 

processos de dispensa de licitação, o que, segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006, p. 

738), na aplicação do citado dispositivo legal poderia “fazer surgir dúvidas se tais processos 

teriam caráter autônomo ou se seriam elementos integrantes de outros processos”.

Art. 26 [...]
Parágrafo único. O processo de dispensa, [...], previsto neste artigo, será instruído, 
no que couber, com os seguintes elementos: [...]

Verifica-se, pela interpretação conjunta dos dispositivos da própria Lei de Licitações, 

da doutrina e dos princípios da economia processual e razoabilidade, que tal referência foi 

utilizada de forma reduzida para expressar que os processos que fossem concluídos pela 

dispensa deveriam ser instruídos, no mínimo, com os elementos ali indicados.

Fernandes (2006) esclarece que não há um processo autônomo de dispensa, mas sim, 

um só processo, mesmo com vários volumes, composto pela formalização da seqüência dos 

atos de um complexo procedimento que, pela regra, seria de licitação, mas, no caso, decide-se 

pela dispensa prosseguindo até a contratação. 

Tudo está a indicar que a deliberação pela contratação direta, seja por dispensa, seja 
por inexigibilidade de licitação, deve integrar os mesmos autos do “processo de 
licitação”, terminologia empregada em sentido lato, o qual será concluído com a 
contratação e adimplemento das obrigações das partes (FERNANDES, 2006, p. 
739).

Aplica-se, portanto, o artigo 38 da Lei nº 8.666/93, que disciplina o procedimento da 

licitação de forma genérica, demonstrando que a abertura do processo de dispensa também é 

um ato formal:

Art. 38. [...] será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 
oportunamente:
[...]
VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 
inexigibilidade.
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Tais formalidades visam à garantia da integridade de documentos que poderiam ser 

extraviados ou danificados e, também, para registrar a seqüência dos atos do procedimento.

Destaca-se na jurisprudência a precisão do voto do Ministro Homero Santos do 

Tribunal de Contas da União (TCU) no Processo nº TC-625.373/95-2, Decisão nº 233/1996, 

1ª. Câmara:

[...] 
Além disso, o artigo 38 da Lei nº. 8.666/93, ao disciplinar de forma genérica o 
procedimento licitatório, especifica as informações e os documentos que devem 
constar do processo respectivo, entre os quais destaco: a indicação do recurso 
próprio para a despesa e os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a 
licitação, dispensa ou inexigibilidade.
[...]
Ora, se o gestor tem por dever e objetivo garantir a contratação mais vantajosa para 
o órgão, os atos precedentes devem integrar apenas um processo, ao qual serão 
juntados, também, se for o caso, os elementos explicitados no parágrafo único, 
incisos I a III, do art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Nesse contexto, é de se concluir que inexistem processos autônomos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, sendo aplicável, portanto, à espécie, as disposições 
contidas no caput do art. 38 da referida norma legal, tal como definido pela Unidade 
Técnica.

5.1  O procedimento da dispensa de licitação

A contratação direta não significa liberdade de atuação administrativa. Expõe Marçal 

Justen Filho (2005, p. 228) que:

A contratação direta pressupõe um procedimento formal prévio destinado a produzir 
a melhor escolha para a Administração Pública. Esse procedimento envolve ampla 
discricionariedade para a Administração, mas a liberdade se restringe às 
providências concretas a serem adotadas. Não há margem de discricionariedade 
acerca da observância de formalidades prévias.

Um processo não deve ter a concepção premeditada e articulada de ser realizado por 

dispensa, considerando que a regra é a licitação. O artigo 24 da Lei 8.666/93 trata da licitação 

dispensável, terminologia que denota que a dispensa ainda não foi ultimada, depende da 

avaliação do agente administrativo que, diante da hipótese fática prevista no citado artigo, 
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deve verificar se a licitação realmente prejudica o interesse público do momento. O 

administrador, mesmo ciente da possibilidade da dispensa, deve ponderar em sua decisão a 

hipótese de realizar a licitação pública e, através de uma análise criteriosa, chegar à conclusão 

da sua ausência.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho (2005) enfatiza que as etapas internas dos 

processos de contratação administrativa, independente do procedimento adotado, guardam 

identidade, diferenciando-se, apenas, a partir da decisão pela inaplicabilidade da licitação, 

quando, então, seguirá as fases próprias da contratação direta.

Na etapa inicial, dita interna porque se desenvolve no âmbito exclusivo da 

Administração, são estabelecidas as condições que nortearão e regerão todo o 

desenvolvimento subseqüente do procedimento administrativo. Na etapa externa, a 

Administração deverá adotar os procedimentos necessários visando à formalização da 

contratação do candidato escolhido.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006, p. 758) reitera:

[...] os processos de contratação direta iniciam-se com a descrição do objeto e 
estimativa de custo para que, no seu desenvolvimento, numa etapa posterior, seja 
declarada a desnecessidade ou impossibilidade de adoção do processo seletivo.

Desta feita, o administrador deve observar o cumprimento dos dispositivos legais 

afins. Por outro lado, a dispensa apresenta fases diferenciadas em relação aos demais 

procedimentos administrativos e, sua correta conclusão, segundo o artigo 26, caput, da Lei nº. 

8.666/93, é “condição para eficácia dos atos”. 
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5.1.1 Fases e Formalização do Procedimento

A formalização do processo de dispensa de licitação, na generalidade dos casos, 

excluídas apenas as hipóteses de contratação de pequeno valor, está submetida ao artigo 26 da 

Lei nº. 8.666/93 que determina:

Art. 26 As dispensas previstas [...] no inciso III e seguintes do art. 24, [...], 
necessariamente justificadas, [...] deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, [...], previsto neste artigo, será instruído, 
no que couber, com os seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados.

A necessidade do processo de dispensa obedecer ao dispositivo legal que lhe é próprio 

é ressaltada pelo Tribunal de Contas da União ao recomendar:

Instrua os processos de contratação direta de acordo com o procedimento 
estabelecido pelo art. 26, parágrafo único, de modo a formalizar os elementos 
requeridos pelos incisos I a IV desse dispositivo, por meio de expedientes 
específicos e devidamente destacados no processo, caracterizando a motivação do 
administrador para a prática dos atos; [...] (TCU. Processo nº. TC-008.551/2003-8. 
Acórdão nº. 1.656/2003 – Plenário. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues)

Entretanto, além desses elementos essenciais, nos quais fica evidenciada a importância 

da motivação do ato discricionário do administrador, é necessário, conforme já mencionado, 

complementá-los com outros requisitos também dispostos na Lei Geral de Licitações e, ainda, 

observar legislações correlatas contendo exigências específicas, como, por exemplo, a Lei 

Complementar nº. 101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei nº. 

4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Carlos Pinto Coelho Motta (2005, p. 243) sugere a formalização documental 

complementar à do artigo 26:

1. em processo administrativo próprio, contendo os elementos necessários à 
demonstração da hipótese incidente (arts. 24 e 25);

2. documentação relativa aos atos praticados pela autoridade competente (art. 
26, e arts. 15, 16 e 17 da LC 101/00);

3. parecer jurídico prévio (inciso VI do art. 38, art. 42 da Lei 9.784/99);
4. pesquisa de mercado (art. 10, V, da Lei 8.429/92; arts. 25, §2º, e 43, IV, da 

Lei 8.666/93; art. 47, parágrafo único, I, da LC 101/00);
5. projeto básico em caso de obras e serviços de engenharia (artigo 7º);
6. ato de ratificação (art. 26), sendo que o extrato da publicação deve ser 

juntado a posteriori;
7. comprovação da regularidade fiscal junto ao FGTS e à Seguridade Social, se 

for o caso (Leis 8.036/90, 8.212/95 e 9.032/95, arts. 2º e 4º);
8. termo de contrato, incluindo a respectiva proposta (art. 54, §2º) na hipótese 

de ser obrigatória a avença (art. 62) e garantia do cumprimento do art. 13, 
§3º, no caso específico (art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93)

9. prévio registro do respectivo contrato no Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais ou no Sistema próprio equivalente dos entes federativos7, 
devendo ser efetuada a transferência eletrônica de dados conforme prevê o 
§1º do art. 19 da Lei 10.934/04 (LDO/05) com consulta ao CADIN (art. 6º da 
Lei 10.522/02);

10. empenho prévio (art. 60 da Lei 4.320/64). 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006, p. 742), baseando-se apenas na Lei nº. 

8.666/93, enumera as fases do procedimento para a dispensa:

a) abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado, 
numerado e rubricado, contendo a autorização respectiva para a [...] contratação [...] 
do serviço, conforme artigo 38, caput;
b) a perfeita indicação e caracterização do objeto pretendido pela 
Administração, conforme o art. 14 e, em se tratando de obras e qualquer serviço –
não apenas os de engenharia, - projeto básico, de acordo com o art. 7º, §2º c/c o §9º; 
c) elaboração da minuta do contrato a ser firmado;
A lei não especifica que a minuta do contrato deve ser elaborada antes da decisão de 
licitar ou não, mas a prática tem demonstrado que a antecedência desta etapa facilita 
a condução do processo, até porque, se a decisão for licitar, é de todo conveniente 
que o edital seja elaborado já com a minuta do contrato, devidamente aprovada pelo 
órgão jurídico. 
d) elaboração de parecer técnico ou jurídico, conforme artigo 38, inciso IV, 
examinando:
d.1)  justificativa da dispensa ou inexigibilidade, conforme artigo 26, caput;
d.2)  razão da escolha do fornecedor, conforme artigo 26, inciso II;
d.3)  justificativa do preço, conforme artigo 26, inciso III;
e) decisão sobre licitar ou não, que poderá, em sua motivação, acolher o parecer 
antes referido se estiver bem fundamentado;
f) comunicação à autoridade superior, conforme artigo 26 caput;
g) ratificação da dispensa ou inexigibilidade, conforme artigo 26, caput;

                                                          
7 O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro utiliza o Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS para o 
Estado e para os municípios sob sua jurisdição, informatizando as etapas do controle das contas públicas entre os 
órgãos fiscalizados e o TCE-RJ.
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h) publicação da decisão ratificadora, conforme artigo 26 caput;
i) assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, 
conforme artigo 38, inciso X; 

O Tribunal de Contas da União, na publicação Licitações e contratos (2006, p. 238),

aponta como “Roteiro prático para contratação direta”:

O processo administrativo de contratação direta por dispensa de licitação, com base 
nos incisos III a XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, e por inexigibilidade de 
licitação, ao amparo do art. 25 da mesma Lei, será instruído com os elementos 
previstos no art. 26 da Lei, observados os passos a seguir:
1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto;
2. justificativa da necessidade do objeto;
3. caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, se 
for o caso;
4. elaboração da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, 
da quantidade a ser adquirida;
5. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços;
6. indicação dos recursos para a cobertura da despesa;
7. razões da escolha do executante da obra ou do prestador do serviço ou do 
fornecedor do bem;
8. anexação do original das propostas;
9. anexação do original ou cópia autenticada (ou conferida com o original) dos 
documentos de regularidade exigidos;
10. declaração de exclusividade expedida pelo órgão competente, no caso de 
inexigibilidade;
11. justificativa das situações de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, com os 
elementos necessários à sua caracterização, conforme o caso;
12. justificativa do preço;
13. pareceres técnicos ou jurídicos;
14. documento de aprovação dos projetos de pesquisa para aos quais os bens serão 
alocados;
15. autorização do ordenador de despesa;
16. comunicação à autoridade superior, no prazo de três dias, da dispensa ou da 
situação de inexigibilidade de licitação;
17. ratificação e publicação da dispensa ou da inexigibilidade de licitação na 
imprensa oficial, no prazo de cinco dias, a contar do recebimento do processo pela 
autoridade superior;
18. inclusão de quaisquer outros documentos relativos à inexigibilidade;
19. assinatura de contrato ou documento equivalente.

Por óbvio que todos os atos são condicionantes da validade do procedimento e devem 

estar documentados no processo. Confirme-se na dicção de Marçal Justen Filho (2006, p. 

295): “A Lei quer evitar a fraudulenta invocação de dispositivos legais autorizadores da 

contratação direta. Deverá ser comprovada e documentada a presença dos requisitos legais 

que autorizam a contratação direta.”
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E, por conseguinte, deverá estar devidamente autuado, protocolado, numerado, 

rubricado e autorizado pelo ordenador de despesas para a demonstração da regularidade do 

ato administrativo, como requer o citado artigo 38, da Lei nº. 8.666/93.

É importante lembrar que os Estados e Municípios têm competência legislativa 

supletiva em matéria referente a procedimentos licitatórios, donde decorre a possibilidade de 

haver regulamentação específica para instrução e tramitação processual, desde que respeitada 

a Lei 8.666/93, não cabendo, por isso, a supressão de suas exigências.

Cite-se, a título de exemplo, dentre os demais existentes, a Prefeitura da Cidade de 

Nova Iguaçu, através do Decreto Municipal 7.320 de 21 de fevereiro de 2006, regulamentou o 

procedimento para contratações e convênios, no qual é conferida à Procuradoria Geral do 

Município a atribuição para elaboração da minuta de contrato no momento em que este é 

encaminhado para análise e parecer jurídico do órgão.

Exemplos outros podem ser mencionados, sem a pretensão de esgotar o rol 

pesquisado, como o Estado da Bahia, que normatizou seu procedimento referente a licitações 

e contratos através da Lei Estadual nº 9.433 de 01 de março de 2005. Em igual sentido, a 

Prefeitura de Fortaleza, através do Decreto Municipal n. 9.321, de 08 de fevereiro de 1994. 

Registre-se, também, a adoção de minutas padronizadas para os contratos a fim de 

conferir racionalidade ao procedimento, conforme ocorre no Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, através da Procuradoria Geral do Estado, disponibilizando-as em seu sítio 

<http://www.pge.rj.gov.br/minutas.asp>.

Observa-se, entretanto, que os entes federativos em suas legislações locais, ou mesmo 

em instruções internas de seus órgãos, não traçam os detalhamentos das contratações sem 

licitação, abordando-as apenas superficialmente.
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Este fato vem a reforçar a concepção dos autores da presente pesquisa pela 

necessidade de manualização dos requisitos essenciais em estudo visando conferir 

operacionalidade e regularidade ao procedimento administrativo.

5.1.2 Competência para assinatura dos atos decisórios

A competência é a primeira condição de validade para a prática do ato administrativo. 

É importante verificar o agente administrativo competente para chancelar os atos decisórios 

praticados no processo, sob pena de invalidação quando não for cabível a sanatória do ato.

Nesse sentido, a Lei de Licitações denota a presença de figuras ímpares, em especial, o 

autorizador e o ordenador de despesas.

Marcos Juruena Villela Souto (2004) diferencia-os tomando em consideração que o 

autorizador de despesas toma decisões políticas institucionais e detém a prerrogativa de 

conferir poderes, através de delegação de competência, para a assinatura de alguns atos de 

cunho administrativo que este tenha autorizado, previamente, e venha, posteriormente, de 

próprio punho, ou delegatário diferente do ordenador, chancelar.

Autorizador de Despesa é a autoridade definida em lei com poderes para tomara a 
decisão política de assumir obrigações e direitos em nome de entidades da 
Administração; em regra são o Presidente, Vice-Presidente, Ministros, 
Procuradores-Gerais, Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Secretários de Estado e de Municípios, Presidentes de Autarquias, Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações. Portanto, tais autoridades 
assinam os contratos e, antes, o edital ou as ratificações de dispensas e 
inexigibilidades de licitação. Ao autorizador de despesa cabe homologar a licitação e 
julgar os recursos, assinar os empenhos, salvo delegação de poderes. Deve prestar 
contas de sua gestão ao Tribunal de Contas.
Ordenador de Despesa é a autoridade que recebe delegação de poderes do 
autorizador de despesas; não toma decisões políticas, mas meramente 
administrativas, em razão das quais poderá, em decorrência da delegação, assinar 
contratos, editais, justificativas de dispensas e inexigibilidades (a serem ratificadas 
pelo autorizador) e cheques ou ordens de pagamentos. Seu nome e demais dados 
funcionais e pessoais são remetidos ao Tribunal de Contas para posterior prestação 
de contas, sendo figura expressamente prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
com o dever de declarar a adequação orçamentária das despesas e sua 
compatibilidade com o planejamento das ações governamentais (SOUTO, 2004, p. 
21).
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O Tribunal de Contas da União, na Decisão 645/2002 expôs o seguinte:

[...]
8) questionamento: os processos de dispensa de licitação não contêm a razão da 
escolha do fornecedor ou do licitante, nem a justificativa do preço, em desacordo 
com o inciso III, do art. 26, da Lei nº 8.666/93. Prática generalizada em todos os 
processos analisados.
[...]
8.2) análise: inicialmente, deve ser esclarecido que os processos relativos à dispensa 
de licitação não dizem respeito à Comissão de Licitação, uma vez que não se 
enquadra entre as suas atribuições. A responsabilidade pela contratação mediante 
dispensa de licitação é de responsabilidade do gestor do órgão, ou de setor que 
detém Delegação de Competência. Conforme relatado pela equipe de auditoria, 
constitui prática rotineira nos mencionados processos, a ausência de informações 
relativo à razão da escolha do fornecedor e à justificativa quanto ao preço 
contratado, não obstante o art. 26, incisos II e III, da Lei nº 8.666/1993 faça essa 
exigência.
[...]

No Estado do Rio de Janeiro as figuras do ordenador de despesas e autorizador de 

despesas se confundem na pessoa dos Secretários de Estado, por força do que dispõem o 

Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública – Lei estadual nº. 287, de 

4/12/79 – artigo 82, que define os ordenadores de despesa, e o Decreto nº. 10.058, de 29/6/87, 

que comete às Secretarias de Estado o dever de homologar e fiscalizar as licitações em órgãos 

sob sua subordinação ou supervisão.

Outro exemplo é verificado no Município de Nova Iguaçu onde, através do Decreto 

Municipal nº. 7.320/2006, coexistem as 3 (três) figuras legais supracitadas, quais sejam, o 

Prefeito, como autorizador da despesa; o Secretário Titular das unidades orçamentárias, como 

ordenador de despesas com poderes para aprovar os respectivos projeto básico, solicitação de 

reserva orçamentária (pré-empenho) e  assinatura dos contratos; o Chefe de Gabinete do 

Prefeito delegatário especificamente para a ratificação dos atos de dispensa e inexigibilidade, 

exceto  para os casos de dispensa por valor nos quais o próprio Secretário titular da parta 

requisitante homologa; e, o Secretário de Contabilidade, Despesa e Planejamento, como 

ordenador de despesa para assinatura dos empenhos.



55

Podem ainda ser mencionados, a Comissão de Licitações, composta por 3 (três) 

membros e seu Presidente, que em algumas esferas da Federação, é considerado responsável 

por declarar a dispensabilidade ou inexigibilidade de licitação. Entretanto, Marcos Juruena 

Villela Souto (2005) observa que essa matéria não é pacífica.

O Procurador Geral dos Estados e Municípios, competente para aprovação dos 

pareceres jurídicos de seus assessores ou dos assessores jurídicos dos órgãos institucionais, 

quando existentes; o titular do Controle Geral da Instituição a quem compete a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial conferida pelo artigo 70 da 

Constituição Federal, com responsabilidade solidária constitucionalmente prevista no artigo 

74, parágrafo primeiro, zelando, portanto, pela regularidade do procedimento de contratação e 

opinando pela sua homologação ou ratificação.

Note-se aqui, o mesmo comentário sobre a possibilidade da existência de diferenças 

procedimentais para a assinatura de determinados atos nas legislações dos Estados e 

Municípios, tais como, o agente que ratifica o ato autorizado e ordenado, obviamente, desde 

que se respeite a hierarquia funcional. 

5.2 O encaminhamento ao Tribunal de Contas

A Deliberação n.º 245/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

estabelece normas a serem observadas pelos órgãos e entidades municipais da Administração 

Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes, sob a jurisdição do Tribunal de Contas, 

visando o controle e fiscalização dos atos administrativos que especifica.

No que tange a dispensa de licitação em estudo, os artigos 1º e 4º da Deliberação 

245/2007 assim dispõem:
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Art. 1º Os órgãos ou entidades da Administração Direta dos Municípios, bem como 
os da Administração Indireta compreendendo autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelos Municípios e Câmaras Municipais, encaminharão, por 
cópia, ao Tribunal de Contas, na forma, prazos e observando os valores definidos 
nesta Deliberação:  
I - atos unilaterais:  
[...]
b) atos de dispensa de licitação no valor estabelecido no art. 2º, conforme o caso;
II - atos bilaterais:   
a) contratos no valor estabelecido no art. 2º, conforme o caso;
[...]
Art. 4º Todos os atos encaminhados ao Tribunal de Contas, nos termos desta 
Deliberação, deverão ser acompanhados dos seguintes documentos:  
[...]
II - atos de dispensa de licitação (art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93):  
[...]
e) fundamentados na contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso (inc. XIII, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93): 
1.fundamentação legal e justificativa da dispensa;  
2.ato de ratificação pela autoridade superior;  
3.razão da escolha do fornecedor ou executante; 
4.justificativa do preço; 
5.comprovação do exame prévio e aprovação da assessoria jurídica 
do órgão; 
6.comprovação da publicação; 
7.documentos para análise da economicidade previstos no art. 5º; 
8.nota de empenho; 
9.estatuto da entidade; 
10.comprovação da inquestionável reputação ético-profissional; 

Os atos de dispensa de licitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 15 

dias após a sua publicação (art. 3º, inciso III), por meio de ofício assinado pela autoridade 

competente, acompanhado de lista de verificação (art. 6º), cujo modelo está presente no anexo 

da Deliberação 245/2007.
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6 REQUISITOS ESSENCIAIS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Em que pese a importância de todos os atos do procedimento, a seguir, examinam-se 

os principais elementos do processo de interesse do tema, ora tratados como requisitos, por 

conterem em seu cerne exigências, explícitas e implícitas, que condicionam a efetividade e a 

eficácia da contratação e, que são alvo freqüente de questionamentos dos Tribunais de Contas.

6.1 Projeto Básico

O Projeto Básico é o instrumento que materializa a necessidade administrativa e deve 

conter informações suficientes e objetivas, que estabeleçam o que é preciso fazer ou obter 

para atendê-la. A definição do objeto da contratação é uma tarefa que requer estudo e 

planejamento prévios para que não desvirtuem o resultado pretendido. É necessário, também, 

delimitar o cenário de atuação, expor os motivos que ensejam a pretensão, contextualizar o 

objeto, demonstrar a sua finalidade, o resultado e a viabilidade da contratação. Essa etapa é 

conhecida como modelagem do contrato (SOUTO, 2004). 

O administrador deve guardar cautelas para não iniciar um procedimento a quedar 

inconcluso ou inócuo pela impossibilidade de sua materialização. Por isso, devem ser 

observados, preliminarmente, os pressupostos de existência e validade do ato administrativo.

Consoante Bandeira de Mello (2006) são pressupostos de existência: o objeto, que é aquilo 

sobre o que o ato dispõe e que deve ser lícito, determinado ou determinável8; e, a sua 

pertinência à função administrativa. São pressupostos de validade: pressuposto subjetivo 

(sujeito competente); pressupostos objetivos (motivos e requisitos procedimentais); 

                                                          
8 Código Civil. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigo 104, inciso II
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pressuposto teleológico (finalidade); pressuposto lógico (causa); pressupostos formalísticos 

(formalização).

É importante também ser verificada a existência de leis especiais regulamentando o 

objeto que se pretende contratar e que, porventura, exijam peculiaridades específicas ou até 

mesmo impeçam a aplicação da Lei de Licitações. Nesse sentido, exemplifica-se a 

impossibilidade da contratação de todos os serviços de terceiros. Assim explica Marçal Justen 

Filho (2005, p. 32) que:

Não cabe, ao contrário do que o texto literal induz, a aplicação do regime da Lei nº. 
8.666/93 à contratação de todos os “serviços” de terceiros. Somente quando se tratar 
de serviços esporádicos ou temporários, desenvolvidos por exceção, incidirá tal 
regime. Quando o serviço corresponder a cargo ou emprego público, aplicam-se os 
dispositivos constitucionais acerca dos servidores públicos, empregados públicos ou 
prestadores de serviço temporário (CF, art. 37 e seus incisos). Em tais hipóteses, não 
caberá licitação, mas concurso público (ressalvada a hipótese de cargos em 
comissão).

Verificados os requisitos e pressupostos e não havendo lei específica obstruindo a 

pretensão administrativa, requer-se o planejamento e a elaboração de estudos acerca da 

natureza do objeto da contratação, o que inclui, dentre outras variáveis pertinentes à natureza 

da contratação, abordagens técnicas, financeiras, cronogramas descrevendo as etapas a serem 

realizadas e os respectivos prazos de execução e, conforme o caso, os reflexos ambientais por 

força do Art. 225, §1º, inciso IV da CF/88 (JUSTEN FILHO, 2005). 

A necessidade do planejamento é essencial, por vários e sérios motivos. Um deles, 

conforme observa Marcos Juruena Villela Souto (2004, p. 409), é pela simples 

impossibilidade da “descaracterização do objeto inicial” contratado, nos casos em que, 

porventura, ocorram imprevistos durante a vigência da contratação e que necessitem alterar o 

contrato.  Marçal Justen Filho (2005, p. 104) confirma:

Caracteriza-se infração séria aos deveres inerentes à atividade administrativa a 
ausência da adoção das providências indispensáveis à avaliação precisa e profunda 
das necessidades e das soluções que serão implementadas posteriormente. Todas 
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essas atividades preliminares destinam-se a evitar surpresas, desperdício de tempo e 
de recursos públicos e início de projetos inviáveis.

Entretanto, não é qualquer documento que pode ser caracterizado como Projeto 

Básico. Para isso, todos os elementos norteadores da contratação, seja ou não precedida de 

licitação, devem estar definidos de forma objetiva e suficiente, consoante o disposto no artigo 

6º, IX - aplicável tanto para obras como para qualquer serviço, não apenas o de engenharia, 

tema já pacificado pela doutrina e jurisprudência, sofrendo a aplicação do dispositivo a devida 

acomodação de acordo com a espécie de contratação – artigo 6º, IX e artigo 7º, parágrafo 2º 

combinado com parágrafo 9º, todos da Lei 8.666/93. 

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] IX – Projeto Básico – conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou o serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e prazos de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer a visão global da obra 
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo [...]
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
Art. 7º As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I – projeto básico; [...]. 
§9º O disposto nesse artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa 
e de inexigibilidade de licitação.

O Tribunal de Contas da União, na publicação Licitações e contratos (2006, p. 63), 

orienta:

O projeto básico, além de ser peça imprescindível para execução de obra ou 
prestação de serviços, é o documento que propicia à Administração conhecimento 
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pleno do objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa. Deve 
permitir ao licitante as informações necessárias à boa elaboração de sua proposta, 
mediante regras estabelecidas pela Administração, a que estará sujeito.

Pela leitura da legislação, é possível deduzir que a exigência de projeto básico 
refere-se apenas à contratação de obras e serviços de engenharia. Mas este não tem 
sido o entendimento dos tribunais, porque a lei incluiu qualquer tipo de serviço a ser 
prestado, sem fazer distinção. A diferença que a Lei de Licitações faz quanto a 
serviços é única e exclusivamente com relação aos limites de licitação, ao 
estabelecer valores diferentes para serviços não considerados de engenharia. 

A abordagem do artigo 6º, IX da Lei nº. 8.666/93 denota os pontos a serem 

explicitados no projeto básico, variando conforme a natureza do objeto e sem detrimento de 

outras inserções complementares: contextualização do problema, justificativa da necessidade, 

definição do objeto, objetivo, finalidade, prazo, escopo do trabalho, metodologia para 

execução, cronograma físico-financeiro de acordo com a entrega das etapas da contratação e 

condições da contratação. De posse do conjunto destas informações, é feita a pesquisa de 

preços de mercado para estimar o valor da contratação, trazendo ao processo, então, a 

respectiva memória de cálculo ou demonstrativo equivalente, registro das fontes pesquisadas 

e data-base da consulta e previsão de recursos orçamentários que assegurem a contratação.

Pelo exposto, verifica-se que, o Projeto Básico é um documento de extrema 

importância e deve caracterizar os serviços a serem contratados em atendimento a uma 

necessidade administrativa, abordando todos os ângulos de possível repercussão 

administrativa. Tanto assim, ele não se exaure com a assinatura do contrato, mas permanece 

vivo ao longo da sua vigência, torna-se parte integrante do instrumento contratual, seja como 

anexo, seja inserido dentre as suas cláusulas, orientando o Contratado e servindo de referência 

para o acompanhamento e fiscalização pela Administração. 

Deve-se interpretar a lei no sentido de que o conteúdo do Projeto deve ser suficiente e 

preciso, tornando-se mais complexo e minucioso na medida em que assim o exija o objeto da 

futura contratação. Se, por um lado, for excessivo pode caracterizar restrição à disputa ou 

direcionamento a determinado candidato, vedações legais. E, por outro, não havendo 
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informações satisfatórias, se o projeto for falho ou incompleto, pode por em risco o objetivo 

da contratação e chegar ao ponto de caracterizar a sua nulidade com a punição dos 

responsáveis.

Desta feita, Marçal Justen Filho (2005, p. 294) adverte: 

Se a Administração tinha acesso a diversas propostas e escolheu aquela que não era 
a mais vantajosa, sua atuação foi inválida. Se a Administração poderia ter obtido 
contratação melhor atuando com maior diligência, houve vício. Em suma, os casos 
de ausência de licitação não se destinam a selecionar qualquer proposta. Nem 
autorizam contratação desastrosa ou desvantajosa.

E, para o controle de sua eficácia e efetividade, é importante que fique demonstrado o 

resultado pretendido com a contratação, preferencialmente, através indicadores de 

desempenho e metas a serem alcançadas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro assim requisitou na comunicação expedida no Processo TCE-RJ nº 

228.414-3/2006:

[...] encaminhe projeto básico (exigência prevista no artigo 7º, §2º c/c §9º da Lei nº. 
8.666/93) nos moldes previstos no artigo 6º, IX da Lei n.º 8.666/93, que demonstre, 
com nível de precisão adequado para definição do objeto da contratação, os 
elementos necessários e suficientes para a especificação completa e detalhada do 
serviço, incluindo o resultado pretendido com indicadores de desempenho e metas a 
serem alcançadas.

Nesse sentido, Fernandes (2006) recomenda ao Administrador, que o corpo técnico 

envolvido na matéria atinente ao objeto da contratação e a área jurídica participem do 

planejamento e elaboração do Projeto Básico, considerando ser a modelagem da futura 

contratação e caracterizando o atendimento aos deveres administrativos de prudência, 

diligência e compromisso com a melhor utilização dos recursos públicos e maior orientação 

ao contratado. É o que recomenda o Tribunal de Contas da União no Acórdão 690/2005, 

Processo n.º 012.067/2001 da Segunda Câmara:

Instrua os processos de contratação direta segundo os procedimentos estabelecidos 
no artigo 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, de modo que sejam devidamente 
formalizados os elementos requeridos pelos incisos I a III desse dispositivo por meio 
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de expedientes específicos e devidamente destacados no processo, caracterizando a 
motivação do administrador para a prática dos atos e juntando-se justificativa de 
preços que demonstre, item a item, a adequação dos preços àqueles praticados no 
mercado local, assim como parecer jurídico conclusivo que opine inclusive sobre a 
adequação dos preços unitários propostos pela entidade selecionada.

Ademais, há de se observar, algumas peculiaridades que não estão previstas 

expressamente na Lei nº. 8.666/93. Conforme observa Marcos Juruena Villela Souto (2004) 

deverá haver a manifestação do órgão responsável pela gestão de recursos humanos quanto à 

inexistência, nos quadros da Administração, de pessoal capacitado ou disponível, conforme o 

caso, para executar diretamente os serviços objeto da contratação.

Importante lembrar, também, que existem vedações quanto ao objeto que se quer 

contratar, devendo ser perquirida a possibilidade, conforme o caso, junto à assessoria jurídica 

da Instituição. Nesse sentido, o Processo TCE/RJ nº. 228.414-3/06 estabelece: “É vedada a 

contratação de pessoa privada para realização de atos de política pública, de natureza 

eminentemente administrativa ou de atividade fim do órgão”.

Ressalte-se ainda, que não basta o projeto básico estar elaborado, faz-se necessária a 

identificação e assinatura de seu autor, considerando o impedimento preventivo de sua 

participação da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários, previsto no artigo 9º, inciso I, da Lei 8.666/93, respeitando os princípios da 

moralidade e da isonomia. 

E, por fim, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, o Projeto 

Básico deverá ser aprovado pela autoridade competente, que em geral é o titular da pasta ou 

do órgão requisitante. Abaixo, determinação do Tribunal de Contas da União no Processo nº. 

010.435/2003, Acórdão 717/2005 – Plenário:

Abstenha-se de licitar obra ou serviço sem a prévia aprovação de projeto básico, que 
defina as características, referências e demais elementos necessários à perfeita 
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compreensão, pelos interessados, dos trabalhos a realizar, em atendimento às 
exigências do art. 7º, §2º, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993. 

Para tanto, a autoridade competente deverá avaliar e verificar sua adequação às

exigências legais e interesses supra-individuais, de forma que, ao aprová-lo, responsabiliza-se 

pelo juízo de legalidade e de conveniência adotado. A autoridade que aprova o projeto básico 

é a mesma que tem competência para determinar a contratação da obra ou serviço (JUSTEN 

FILHO, 2005).

6.2 Publicidade do Projeto Básico

O artigo 7º, parágrafo 2º, inciso I, parte final, da Lei nº. 8.666/93, expressa a 

necessidade de disponibilidade do Projeto Básico para o exame dos interessados na licitação. 

Essa regra é aplicável, também, nos casos da contratação sem licitação ao conjugar-se o 

dispositivo mencionado com o seu parágrafo 9º.

Ocorre que, tal exigência normativa é geradora de incertezas na prática institucional, o 

que termina por ocasionar argüições por parte dos Tribunais de Contas, em especial cite-se o 

do Estado do Rio de Janeiro, conforme se verifica textualmente na Comunicação efetuada ao 

jurisdicionado, no Processo TCE/RJ nº. 228.414-3/2006, ao exigir que “comprove o 

cumprimento do inciso I do §2º do artigo 7º da Lei nº. 8.666/93 (aprovação do projeto básico 

pela autoridade competente e disponibilização do mesmo para exame dos interessados em 

contratar com a Administração)”.

A doutrina e a jurisprudência pesquisadas, ou abstraem, ou passam ao largo, ao 

discorrerem sobre a questão no âmbito da contratação direta. Fato este que pode, inclusive, ser 

verificado pela exposição feita na seção terciária 5.1.1 do capítulo anterior, ao tratar das fases 

do procedimento. 
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Marçal Justen Filho (2005, p. 106), quando trata especificamente do processo para 

licitação, explica que a finalidade de disponibilizar o projeto básico para exame dos 

interessados é a de evitar que o mesmo seja elaborado em momento posterior ao início da 

licitação e, ainda, possibilita que os participantes apontem defeitos ou imperfeições na 

elaboração do mesmo. 

É entendido pela doutrina e jurisprudência que a dispensa de licitação comporta a 

disputa porque existem diversos particulares em situação de igualdade no mercado 

segmentado. Nesse sentido, tal exigência seria fundada no princípio da isonomia e no dever 

da Administração buscar a maior qualidade e menor desembolso possíveis segundo a natureza 

do interesse a ser satisfeito.

Consoante Marçal Justen Filho (2005, p. 230), único autor, dentre os demais 

consultados e jurisprudências pesquisadas, que discorreu sobre o assunto ao tratar da 

isonomia, conforme visto no Capítulo 4 do presente trabalho:

A Administração não precisa seguir as formalidades acerca da publicidade 
compostas na Lei para a licitação comum – mas não está autorizada a atuar em 
segredo. Daí deriva o dever de dar a conhecimento público seu interesse em realizar 
um determinado contrato, ainda que tal contratação esteja prevista para fazer-se 
diretamente.
[...]
Todos os potenciais interessados deverão ser admitidos a formular propostas, na 
medida em que tal seja compatível com a situação que origina a contratação direta. 
A natureza da contratação determina os requisitos exigíveis dos potenciais 
interessados – regra-padrão para todas as hipóteses de licitação e que não se altera 
no caso.

Por outro lado, Marçal Justen Filho (2005, p. 230) observa que é possível a 

Administração escolher um determinado sujeito, sem admitir qualquer espécie de disputa 

entre os particulares, e, evidencia que:

Aliás é o que se verifica em grande parte das hipóteses de contratação direta. Mas 
somente se legitima tal alternativa em vista das circunstâncias. É imprescindível que 
a escolha da Administração seja razoável, proporcionada às circunstâncias e 
compatível com os princípios norteadores da atividade administrativa. 
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Ocorre que, a exigência da norma é atendida no procedimento para licitação quando se 

publica o aviso informando sobre o certame a ser realizado e o projeto básico passa, então, a 

ser disponibilizado aos interessados como parte integrante do edital que vier a ser retirado 

para exame na Comissão de Licitação ou acessado pela internet. Antes disso, é exposto 

apenas para o mercado segmentado, no início do procedimento, por ocasião da pesquisa de 

preços para estimar o valor da contratação, mas, nesse caso, terá sido o próprio agente 

administrativo quem escolheu as pessoas jurídicas em potencial ao encaminhar a proposta da 

Administração solicitando o orçamento. 

Nesse sentido, existe a prática institucional, à semelhança do procedimento realizado 

nas licitações na modalidade convite (artigo 22, parágrafo 3º, Lei nº. 8.666/93), do 

encaminhamento do projeto básico acompanhado da solicitação de orçamento, no modelo de 

proposta elaborado pela própria Administração, para no mínimo 3 (três) empresas, durante a 

pesquisa de preços na contratação direta. Entretanto, não foram encontradas respostas 

comprobatórias na bibliografia e jurisprudência analisadas para afirmar a suficiência de tal ato 

em configurar a disponibilidade exigida pela regra legal, o que impede o seu aferimento.

Ao que passamos a entender, consoante Marçal Justen Filho (2005) que, partindo do 

pressuposto da obrigatoriedade de disponibilização do projeto básico e, do princípio da 

razoabilidade, a dispensa poderia ser veiculada de forma semelhante ao procedimento regra da 

licitação, ou seja, aviso publicado no veículo de comunicação oficial ou exposto em quadro de 

avisos de amplo acesso público, assemelhando-se a uma manifestação de interesse da 

Administração, chamando os interessados a apresentar propostas a partir do projeto básico 

existente na repartição.

Muitas vezes, a Administração promove procedimento seletivo simplificado, com 
plena observância dos princípios da isonomia e da República. Em vez de realizar 
licitação segundo uma das modalidades previstas na Lei, a Administração anuncia 
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seu interesse em contratar, divulga as condições básicas da contratação e convoca os 
particulares para formular as propostas que tiverem. Examinam-se documentos e
discutem-se as propostas. Ao final, a Administração decide. Essa alternativa é 
válida. Mais que isso, é louvável, porque leva ao ponto extremo o princípio da 
transparência da atividade administrativa do Estado. Não é possível atacar esses atos 
sob o argumento de que, se pretendia realizar a licitação, a Administração teria de 
seguir as modalidades formais previstas na Lei. Se a hipótese era de contratação 
direta, a Administração não necessita adotar nenhuma modalidade de licitação. Pode 
o mais: realizar a contratação sem modalidade formal de licitação. Logo, também 
pode o menos: realizar a contratação segundo procedimento simplificado de seleção. 
Esse procedimento simplificado destina-se a evidenciar que a Administração atuou 
do melhor modo possível, nas circunstâncias (JUSTEN FILHO, 2005, p. 294).

6.3 Recursos Orçamentários

Os contratos que importem dispêndio de recursos públicos dependem da previsão de 

recursos orçamentários e financeiros. Assim é imposto pelo princípio da reserva legal diante 

do determinado pela Constituição Federal, em seu artigo 167, incisos I e II.

Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
[...]
III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
[...]

O artigo 7º, parágrafo 2º, incisos II e III, da Lei nº. 8.666/93 exige como condição 

prévia para a licitação de obras e serviços, “existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos unitários;” e, “previsão de recursos 

orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações [...], de acordo com o respectivo 

cronograma;”.

Observa-se que, a instrução inicial do processo, conforme o artigo 38 da Lei 8.666/93 

exige, dentre outros elementos, a indicação da existência dos recursos próprios para a 

realização da despesa, o que faz pressupor o estudo prévio de estimativa do valor a ser 

despendido. 
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Demonstra-se, portanto, ocorrerem atos distintos que devem ficar evidenciados no 

processo, quais sejam, a) a estimativa de preços; b) planilha discriminando os custos 

unitários; e, c) previsão de recursos que assegurem o pagamento das obrigações.

6.3.1 Estimativa de Preços

O prévio conhecimento do valor a ser despendido na contratação constitui dever do 

administrador na gestão dos recursos públicos, prestando-se para verificar se existem recursos 

orçamentários e financeiros suficientes para o pagamento da despesa, como parâmetro 

objetivo para o julgamento da conformidade das demais propostas recebidas, para nortear a 

exigência de garantia adicional ou desclassificação de propostas na licitação e, para 

comprovação da economicidade e da razoabilidade da proposta adjudicada. 

Em outro ângulo de análise, (SOUTO, 2004, p. 34) “a adequada instrução do feito 

permitirá, até mesmo, a repressão ao abuso de poder econômico, caracterizado pela elevação 

artificial dos preços e pela formação de cartéis, principalmente.”

Por óbvio que, antes de decidir pelo prosseguimento de qualquer contratação, a 

Administração deverá conhecer o preço pago no mercado e calcular, através da média 

ponderada, o valor estimado máximo que será aceito nas propostas recebidas na licitação. Em 

regra, deve ser escolhido o menor valor dentre as propostas recebidas que atendam ao escopo 

do contrato, consignando sempre a fonte e a data-base da consulta.  Ressalte-se, por hora, a 

existência de outros critérios de vantajosidade nos quais o preço não é considerado 

isoladamente.

Assim, caso decida prosseguir, deverá, neste primeiro momento, reservar os recursos 

orçamentários visando à contratação. Mas, não apenas isso, deve também verificar se o 

cronograma físico das etapas contratadas está em conformidade com a disponibilidade de 

recursos financeiros e o cronograma de desembolso do órgão contratante. Assim é o 
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entendimento do Tribunal de Contas da União no processo nº. TC-825.056/97-7. Decisão nº. 

289/1999 – Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006, p. 755) menciona o excerto do Parecer nº 

1.429/97, da Dra. Elvira Sâmara Pereira de Oliveira, Procuradora do MPTCE/PB, Processo nº 

3.137/97:

A pesquisa de preço antes da realização de qualquer certame mostra-se 
imprescindível, uma vez que é o meio pelo qual se pode conseguir dados capazes de 
subsidiar uma avaliação eficaz das propostas a serem apreciadas, e, 
consequentemente, o atingimento daquele fim.

Considerando as orientações do Tribunal de Contas da União na publicação Licitações 

e contratos (2006), as contratações públicas somente poderão ser efetivadas após estimativa 

prévia do seu valor, obrigatoriamente, documentada no processo de contratação. Para tanto, 

deve ser computado todo o escopo do trabalho pretendido e demonstrado no projeto básico 

pela Administração, o período total da vigência do contrato a ser firmado e ser elaborada com 

base nos preços correntes no mercado onde será realizada a licitação – local regional ou 

nacional ou balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública, desde que com características semelhantes.

É importante ressaltar, com base na publicação Licitações e Contratos do Tribunal de 

Contas da União (2006), que o tratamento isonômico entre os fornecedores exige que a 

Administração verifique a regularidade com alguns tributos e contribuições parafiscais 

compulsórias, o que acarreta diferenças no preço final dos produtos entre as contratações da 

Administração e do setor privado.  

A prática institucional revela, também, a existência de fornecedores que não aceitam o 

pagamento por nota de empenho, o que é regra na Administração Pública, e cobram preços 

diferenciados no pagamento à vista. Fato este confirmado por Jacoby Fernandes (2006).
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Portanto, diante de dificuldades para estimar preços, um procedimento passível de ser 

adotado, de forma complementar, na pesquisa de preços é a comparação entre contratações 

semelhantes já praticadas no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública, desde 

que em similitude de condições contratuais.

Segundo Jacoby Fernandes (2006, p. 765), referindo-se a utilização do registro de 

preços para os casos de bens e serviços comuns que têm seus preços licitados e registrados em 

Ata:

Essa referência de preços responde com segurança a maioria das situações 
ocorrentes na prática e, apresenta ainda as seguintes vantagens:
a) os preços contratados pelos órgãos da administração são limitados aos 
fornecedores e prestadores de serviços que apresentam-se em situação regular 
perante a seguridade social e ao fisco;
b) são preços exeqüíveis;
c) evita-se o contato com os fornecedores e a transferência de informações 
privilegiadas para o grupo pesquisado.

Entretanto, a jurisprudência ainda não é harmônica por guardar receio ou desacordar 

quanto à utilização dos preços praticados no âmbito de órgãos públicos se sobreporem à 

pesquisa de preços no mercado diante da probabilidade de não refletirem a realidade para o 

caso concreto em análise, salvo para os casos de exclusividade de fornecimento prevista no 

artigo 25, inciso I da Lei nº. 8.666/93.

Cite-se o excerto do Acórdão 3516/2007 do Tribunal de Contas da União no Recurso 

de Reconsideração movido no Processo nº. 005.991/2000-7 da Primeira Câmara: 

[...] o preço praticado pelo setor público é apenas mais um parâmetro que deverá ser 
utilizado na elaboração dos orçamentos e no momento da adjudicação do objeto 
licitado. Entretanto, jamais poderá substituir uma pesquisa de preços mais ampla 
realizada junto ao mercado. 
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E, mesmo na doutrina afirma-se (SOUTO, 2004, p. 33): “Lamentavelmente, os preços 

praticados nos contratos com a Administração ainda diferem, em muito, dos contratos 

privados. Daí a necessidade da pesquisa.”

6.3.2 Planilha de Custos

A Administração ao elaborar o orçamento de custo tratado pelo artigo 7º, parágrafo 2º, 

inciso II, que é condição para abertura das licitações e também para as contratações diretas a 

serem realizadas, deve elaborar uma planilha detalhando todos os itens que compõem a 

contratação, a serem valorados pelo proponente. O conteúdo da planilha irá variar de acordo 

com a natureza do objeto contratado, e de certo, o grau de dificuldade na elaboração irá 

aumentar quando se tratar de serviços diante do número de variáveis que integra.

O orçamento deve estar de acordo com o Projeto Básico e deve conter 

discriminadamente todos os itens que compõem o custo total dos serviços, indicando 

separadamente materiais, mão de obra, tributos e demais elementos, tais como:

 despesas indiretas: BDI (benefícios e despesas indiretas), encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, vale-transporte, auxílio alimentação, seguro 
de vida, impostos, supervisão, cobertura de faltas de pessoal, taxa de 
administração e lucro, reserva técnica;

 materiais e equipamentos, com valores de aquisição ou locação, incluindo 
instalação, se for o caso; 

 vestuários e equipamentos de uso pessoal; 
 comprovação dos valores orçados, por meio de acordos coletivos, 

convenções trabalhistas, sindicatos e fontes seguras de cotação de materiais 
e equipamentos no mercado (NOVO, 2006, p. 4).

Marçal Justen Filho (2005) adverte que a regra prevista no artigo 7º, parágrafo 

segundo, inciso II, determinando a obrigatoriedade de previsão detalhada das despesas, 

através de planilhas que indiquem os custos unitários, não poderá ser cumprida rigorosamente 

em todos os casos, entretanto, o referido autor, não especifica quais seriam os casos ou 

momento para o cumprimento de tal exigência. Considera ainda, que pelo fato de não atuar 
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empresarialmente em certos setores, a Administração não detém condições e elementos para 

fixar o orçamento detalhado. Entretanto, ressalta que nada elimina o dever de estimar custos. 

Em sentido oposto, observa-se que os Tribunais de Contas, reiteradamente, entendem 

como obrigatória a existência de tal planilha. Nesse sentido, cite-se alguns exemplos:

O Tribunal de Contas da União, no Processo nº. TC-657.088/97-6. Decisão nº. 

518/1997 – Plenário, recomendou, “quando da realização de licitações, ou mesmo nos casos 

de dispensa e de inexigibilidade, a apresentação de orçamentos detalhados em planilhas que 

expressem a composição dos custos unitários de cada item do objeto”.

No Processo nº. 015.158/2003-7. Acórdão 583/2005 – Segunda Câmara, o Tribunal de 

Contas da União decidiu: “Dê fiel cumprimento ao art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e fazer 

constar o custo unitário dos itens da planilha que servir de base para cotação de preços.”

Na Relação nº. 18/2004. Processo TC 013.997/2003-0. Acórdão 1006/2004 - Primeira 

Câmara, o Tribunal de Contas da União exigiu “Promova pesquisa preliminar de preços que 

permita estimar a despesa a ser realizada, nos processos de dispensa de licitação e nos 

convites, observando o que determina o art. 15 c/c o art. 43, IV, da Lei 8.666/1993”.

E a teor da determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, expedida 

na Comunicação para esclarecimentos referentes ao Processo TCE/RJ nº. 228.414-3/06, o 

Ministério Público Estadual junto ao TCE/RJ solicita o atendimento do dispositivo em exame, 

tanto para a proposta de orçamento elaborada pela Administração, como para a proposta 

recebida da adjudicada:

[...] 
10) encaminhe orçamento dos serviços, elaborado pela administração, detalhado em 
planilhas que expressem a composição unitária de todos os custos, informando a 
quantidade de mão-de-obra, a carga horária trabalhada, a especificação dos serviços 
a serem executados, a remuneração dos profissionais com discriminação por 
natureza de função e respectivas qualificações (formação, nível de escolaridade etc.), 
conforme mandamento legal (art. 7º, §2º, inciso II da Lei nº. 8.666/93) a carga 
horária trabalhada, a escala de trabalho, os dias trabalhados ao mês, e os percentuais 
de custos indiretos (encargos sociais, benefícios, taxa de administração, lucros, 
tributos etc.), contendo ainda, a data base dos preços cotados[...], de tal forma que 
evidencie discriminadamente o valor total contratado.;
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11) encaminhe proposta da adjudicada contendo os quantitativos e preços unitários 
no nível de detalhamento exigido no item 10 supra;
[...]

No entender de Jacoby Fernandes (2006), a estimativa de preços de mercado poderá 

ser de forma singela ou através da planilha de custos, a depender das circunstâncias da 

contratação. E ressalta:

[...] enquanto se admite menor formalismo na obtenção dos preços médios ou 
praticados no mercado, o maior esforço técnico reside precisamente na elaboração 
dos itens da própria planilha que, dependendo do objeto pretendido, poderá ser um 
dos documentos mais complexos do processo de licitação e contratação 
(FERNANDES, 2006, p. 758).

Sendo importante, em qualquer dos casos, constarem referências à fonte e à data

(mês)-base dos preços pesquisados, de modo a se atualizar a expressão em moeda corrente, 

caso necessário; e, ainda, por prudência, justificar o critério adotado para a estimativa.

Cuide para que as estimativas de preços, nas futuras licitações, sejam coerentes com 
os valores praticados no mercado, de modo que possam servir de efetivo parâmetro 
para as contratações a serem realizadas. Institua norma de apreciação técnica dos 
projetos objeto de convênios, acordos ou ajustes, de forma a padronizar 
procedimentos e o conteúdo mínimo dos pareceres, os quais devem evidenciar nos 
processos, por meio de quadros comparativos de preços, memórias de cálculo 
comparativas e indicação das respectivas fontes de consulta, que os preços realmente 
se encontrem de acordo com aqueles praticados no mercado (TCU. Processo nº 
008.477/2003-9. Acórdão 463/2004 – Plenário).

“Todo o empenho dedicado pelos órgãos técnicos na sua elaboração reverterá em 

benefício da própria Administração e dos futuros contratados, que terão mais um indicativo 

para precisar a sua proposta e definir com clareza o que o contratante pretende.” 

(FERNANDES, 2006, p. 759).

6.3.3 Previsão orçamentária

Definido o preço de mercado, a Administração deverá apurar a compatibilidade entre a 

natureza da contratação e as previsões orçamentárias, indicando para reserva a fonte do 

recurso e a dotação orçamentária visando assegurar a realização da despesa. 
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Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº. 

101/2000, outras exigências foram impostas ao gestor público para promover as contratações, 

em especial quando a despesa se referir à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa9.

Nesse caso, são condições necessárias para a efetivação do procedimento licitatório a 

existência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 

em vigor a despesa e nos dois subseqüentes10; e, declaração do ordenador de despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA) e 

compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias 

(LDO)11.

Para os fins da Lei Complementar nº. 101/2000, em seu parágrafo primeiro do artigo 

16, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas 
as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de 
trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 
que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses 
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

O Tribunal de Contas da União, no Processo nº. 009.451/2003-7 Acórdão 883/2005 –

Primeira Câmara, decidiu que “[...] A aplicação do art. 16 da LRF é dispensada quando a 

despesa, ocasionada pela licitação, é ordinária e rotineira da Administração, já prevista no 

orçamento ou destinada à manutenção de ação governamental preexistente.”

                                                          
9 Art. 16 da Lei Complementar nº101 de 04.05.2000

10 Inciso I do Art. 16 da Lei Complementar  nº. 101/2000

11 Inciso II do Art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000



74

6.4 Da classificação das despesas orçamentárias

É de fundamental relevo que seja analisada a correta classificação das despesas 

orçamentárias. 

“Considerada a mais moderna das classificações orçamentárias da despesa, a 

finalidade básica da classificação por programas é demonstrar as realizações do governo, o 

resultado final de seu trabalho em prol da sociedade.” (GIACOMONI, 2005, p. 102).

De acordo com a Portaria nº. 42 de 14 de abril de 1999, da Secretaria do Tesouro 

Nacional, aplicável aos demais entes federativos, a despesa pode ser relacionada a um projeto 

ou a uma atividade.

Art. 2º Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por:
a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no plano plurianual;
b) Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de 
governo;
c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo 
e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo;

O programa é estruturado visando ao alcance de objetivos concretos pretendidos pela 

Administração Pública. As categorias projeto e atividade constituem instrumentos que 

viabilizam operacionalmente a consecução do objetivo do programa.

Importante lembrar que é cláusula obrigatória a todo contrato a que indica o programa 

de trabalho correspondente à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa contratada, ex 

vi do artigo 55, V da Lei nº. 8.666/93:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam:
[...]
V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica;



75

Da definição técnica da categoria projeto verifica-se, a priori, duas questões 

essenciais: a) a tarefa é limitada no tempo; b) gera um produto que concorre para expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo. Infere-se disso, que, a ação enquadrada como projeto 

aponta para um serviço claramente pontuado pelo exaurimento da prestação, no sentido de ter 

começo, meio e fim, caracterizada por uma conduta específica e definida, cujo resultado 

concorrerá para um aperfeiçoamento na atuação estatal. Para tanto, é necessário que o produto 

esteja nitidamente definido e objetivamente mensurável permitindo aferir a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo, conceitos estes que remetem às idéias de avanço, 

evolução, ampliação, progresso. Entregue o produto, não se justifica, em regra, a continuidade 

da contratação.

Da categoria atividade denota-se a reserva de sua utilização para: a) operações de 

modo contínuo e permanente; b) produto é voltado para a manutenção da ação de governo. As 

operações definidas como atividades são ações de manutenção ou permanentes, denotam a 

idéia de conservação e não a de inovação, mudança, como ocorre na categoria projeto. 

Some-se a isso, a classificação doutrinária dos contratos que distingue os ajustes em 

contratos de execução instantânea e contratos de execução continuada. Conforme Marçal 

Justen Filho (2005, p. 502):

Os contratos de execução instantânea impõem à parte o dever de realizar uma 
conduta específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure e 
nada mais pode ser exigido do contratante (excluída as hipóteses de vícios 
redibitórios, evicção etc.) [...]. Já os contratos de execução continuada impõem à 
parte o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no decurso do 
tempo. Não há uma conduta específica e definida cuja execução libere o devedor 
[...].

E, quanto ao prazo de validade contratual, complementa:

[...] os projetos de longo prazo envolvem, usualmente, contratos de execução 
instantânea, mas com objeto extremamente complexo. A duração no tempo não 
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deriva da repetição de condutas homogêneas, mas da dificuldade de completar uma 
prestação que exige atividades heterogêneas.
[...] o objeto dos contratos de execução continuada envolve prestações homogêneas, 
de cunho continuado (JUSTEN FILHO, 2005, p. 503).

Conforme se verifica, é a natureza do contrato que definirá a sua classificação e não a 

mera duração do prazo, considerando que a lei veda contratações por prazo indeterminado.

Agregando todos esses conceitos, o estudo elaborado por Vittorio Constantino 

Provenza (2006), Procurador do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro, relata que a análise comparativa do objeto que se pretende contratar com os 

projetos e atividades do orçamento é uma ferramenta que não pode ser ignorada para o exame 

da legalidade de uma contratação direta. Provenza (2006, p. 13) conclui que “as dispensas só 

serão válidas se delas decorrerem contratos de execução instantânea (ainda que de longo 

prazo, em virtude da complexidade do objeto)” e, referindo-se especificamente ao Art. 24, 

inciso XIII, que estejam enquadradas na categoria projeto. 

Apenas os contratos cujo objeto revelem uma conduta específica e definida é que 
podem ter sua prestação materialmente limitada no tempo (pelo exaurimento da 
prestação e não pela mera convenção das partes, diferentemente do que ocorre em 
prestações sucessivas e homogêneas), tendo por resultado um produto que concorre 
para a expansão e o aperfeiçoamento da ação governamental. [...]
Os contratos de execução continuada, por sua vez, têm uma limitação temporal 
meramente formal. A prestação devida nesses contratos deriva exatamente da 
repetição de condutas homogêneas, o que caracteriza a presença de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo.
Ainda que o contrato tenha por objeto o aperfeiçoamento ou expansão de serviços 
permanentes, isto é continuamente prestados, não há que se confundir: uma coisa é a 
operação, que terá começo, meio e fim, é limitada no tempo, caracterizada por uma 
conduta específica e definida, cuja prestação se exaurirá e cujo produto concorrerá 
para um aperfeiçoamento de uma atuação estatal contínua. E outra bem diferente é a 
atuação estatal em si, esta permanente, derivada da repetição de condutas 
homogêneas, a ser realizada de modo contínuo e permanente, sem exaurimento da 
prestação (e, por conseguinte, com limitação de prazo meramente convencional), 
sendo que o produto dessa atuação contínua não agrega nada de novo, mas sim 
apenas mantém a disponibilização do serviço à coletividade.
Em outras palavras: é perfeitamente plausível a existência de um “projeto” (conduta 
claramente demarcada pelo exaurimento da prestação) para melhorar uma 
“atividade” (esta sim contínua). Mas isso não infirma o que acima se mencionou: 
imprescindível o enquadramento do serviço na categoria “projeto” para que seja 
considerada legítima a dispensa de certame licitatório. (PROVENZA, 2006, p. 13)
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6.5 Justificativas da Dispensa

Hely Lopes Meirelles (2006, apud, FERNANDES, 2006, p. 750) esclarece que “por 

princípio, as decisões administrativas devem ser motivadas formalmente, vale dizer que a 

parte dispositiva deve vir precedida de uma explicação ou exposição dos fundamentos de fato 

(motivos-pressupostos) e de direito (motivos-determinantes da lei).”

Nesse sentido, confirma-se pelo entendimento de Jacoby Fernandes (2006), que 

mesmo a descrição do objeto sendo relevante para definir a contratação direta, ainda assim, 

deve ser evidenciado que as características restritivas da licitação são necessárias e 

indispensáveis ao atendimento do interesse público.

No processo, além das razões, devem integrar a justificativa os documentos que 

comprovem a convicção do administrador e, se já integrante dos autos, a justificativa deve 

fazer referência às páginas onde se encontram.

“É imperioso que a justificativa evidencie todos os requisitos necessários à 

caracterização da situação que o legislador erigiu como condição sine qua non à contratação 

direta.” (FERNANDES, 2006, p. 751)

Tal fato pode ser confirmado pela análise do autor ao considerar a interpretação a 

contrario sensu do artigo 3º da Lei de Licitações, pois, na medida em que este veda restrições 

à competitividade, impõe à Administração o ônus da prova da legalidade, na forma do art. 113 

(FERNANDES, 2006).

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos 
regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da 
legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis 
pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos 
da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.
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As justificativas da dispensa, portanto, devem ser declaradas expressamente no 

processo, através de um documento assinado pelo agente competente, em que sejam 

explicitadas todas as razões da contratação direta, que, pela Lei nº. 8.666/93, no artigo 26, 

caput e respectivos incisos, consistem em justificar a necessidade administrativa; caracterizar 

a situação emergencial ou calamitosa, quando for o caso; evidenciar a razão da escolha do 

fornecedor ou executante; a justificativa do preço e, além disso, demonstrar a ocorrência de 

todos os requisitos explícitos exigidos pela lei e implícitos no ordenamento jurídico 

(FERNANDES, 2006; JUSTEN FILHO, 2005; NIEBUHR, 2003).

O Tribunal de Contas da União recomendou no Processo nº TC-008.551/2003-8, 

Acórdão nº 1.656/2003 – Plenário, no Processo nº 724.031/94-4, Acórdão nº. 28/1997 –

Plenário e no Processo nº 016.224/2001-2, Acórdão nº 100/2003:

Instrua os processos de contratação direta de acordo com o procedimento 
estabelecido no artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, de modo a formalizar 
os elementos requeridos pelos incisos I a IV desse dispositivo, por meio de 
expedientes específicos e devidamente destacados no processo, caracterizando a 
motivação do Administrador para a prática dos atos; [...]

A demonstração da necessidade administrativa implica na apresentação da hipótese 

fática; na especificação dos motivos e na conseqüente motivação do ato que a Administração 

pretende tomar; na análise e na determinação do interesse público específico que se visa 

atender; na demonstração da congruência entre o objeto do ato e o resultado pretendido; e, na 

conformidade com o sistema legal (JUSTEN FILHO, 2005; MOREIRA NETO, 1998; 

NIEBUHR, 2003; SOUTO, 2004).

O Tribunal de Contas da União já teve oportunidade de deliberar, examinando questão 

à luz do art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93, que:

[...] ressalta-se que a justificativa para a dispensa deve evidenciar todos os 
requisitos necessários à caracterização da situação prevista na Lei e, no caso em que 
a descrição do objeto for relevante para definir a contratação direta, deve a 
autoridade administrativa mencionar que as características restritivas para a licitação 
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são necessárias e indispensáveis ao atendimento do interesse público (Decisão nº 
30/00 – Plenário – TC- 000.728/98-5, DOU de 4.2.00).

O conteúdo da justificativa varia conforme o caso concreto, a ser fundamentado dentre 

os incisos do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, devendo, ficar sempre demonstrada pontualmente 

a ocorrência de todos os requisitos legais, buscando-lhes a essência para atender o sentido e a 

finalidade da norma (FERNANDES, 2006; NIEBUHR, 2003).

Jacoby Fernandes (2006) considera que, ao fundamentar as decisões existe o elo entre 

a prática do ato e o interesse público mediato e imediato, logo, se a finalidade do ato não for 

condizente com tais parâmetros, deve ser anulada por desvio de finalidade, considerando esta 

uma das faces da motivação.

O administrador deve demonstrar, também, que foi diligente no trato dos recursos e 

que está atento ao interesse público. E, conforme o observado por Jacoby Fernandes (2006), 

se a licitação é a regra, sendo a proposta mais vantajosa o seu objetivo, quando o 

administrador decide dispensá-la, atrai para si a presunção de que abandonou a busca da 

proposta mais vantajosa, logo, a ele caberá o ônus da prova contra tal presunção.

6.5.1 Motivação do ato

O caput do artigo 26, da Lei nº. 8.666/93, ao estabelecer que as dispensas de licitação, 

excetuando as realizadas por critério de valor, devam ser “necessariamente justificadas”, 

efetiva o pré-falado princípio da motivação dos atos administrativos.

Dito princípio, consoante Bandeira de Mello (2006), traz como implicação para a 

Administração o dever de justificar seus atos, explicitando os fundamentos de fato e de direito 

e apontando a correspondência entre a situação geradora da necessidade administrativa e a 

providência que se requer para atendê-la.

O conceito de motivo é apresentado por Carvalho Filho (2005, p. 91):
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Motivo é a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando 
pratica o ato administrativo.
Motivo de direito é a situação de fato eleita pela norma legal como ensejadora da 
vontade administrativa. 
Motivo de fato é a própria situação de fato ocorrida no mundo empírico, sem 
descrição da norma legal.

A motivação e o motivo do ato, tecnicamente, guardam diferença conceitual, muito 

embora se observe confusão na aplicação de ambos os institutos diante da sua proximidade. 

Explica Carvalho Filho (2005) que, motivo é a situação ou circunstância que vai deflagrar a 

manifestação de vontade da Administração; e, motivação é a justificativa contendo os 

fundamentos que conduziram à pratica do ato e, portanto, exprime textualmente todas as 

situações de fato que em conjunto levaram o agente à manifestação de vontade. Desta feita, o 

motivo sempre deverá existir; já a motivação é discutível, por encontrar posições divergentes 

na doutrina, sendo a melhor interpretação, no entender do autor em comento, a que prima pela 

obrigatoriedade da motivação nos atos administrativos decisórios e para os demais atos 

apenas por expressa determinação legal. Entretanto, o próprio autor chega à conclusão de que, 

mesmo consciente da distinção conceitual, o melhor seria abandoná-la para evitar 

controvérsias de caráter meramente formal, passando-se, então, a considerar como 

indispensável a justificativa do ato, qualquer que fosse a denominação empregada.

Antes disso, infere-se da explicação de Carvalho Filho (2005) que, o motivo é 

obrigatório e, antes mesmo de entrar na composição, antecede o próprio ato. Assim, quando o 

motivo é trazido à classificação de elemento do ato é porque foi resgatado pelo Administrador 

para compor a sua motivação. Sem motivo, o ato não tem razão de existir, senão seria nulo. 

Em outras palavras, a motivação não significa a falta de justificativa, mas a falta dela dentro 

do texto do ato, em seu conteúdo, ou seja, a motivação é composta por motivos e neles deve 

guardar seu fundamento.
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Desse silogismo, pode-se dizer que, se o motivo é um dos elementos do ato 

administrativo, conforme o clássico e reproduzido ensinamento doutrinário, cite-se por todos 

Meirelles (2006); a justificativa é elemento essencial à pratica dos atos administrativos, 

consoante demonstra Carvalho Filho (2005).

E, dessa forma, deve haver correspondência entre o motivo e a realidade, o motivo e o 

resultado. “Impõe-se uma relação de congruência entre o motivo, de um lado, e o objeto e a 

finalidade, de outro.” (CARVALHO FILHO, 2005, p. 95).

6.5.1.1 Limites da discricionariedade na motivação do ato

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1998) traça os limites de oportunidade à 

discricionariedade do ato administrativo que devem ser observados nas justificativas das 

decisões, considerando que a vontade do agente, por si só, é irrelevante. Por isso, adverte que 

não basta apenas haver um motivo, mas, também, a suficiência, a adequabilidade e a 

compatibilidade deste a justificar a finalidade do ato.

Assim, explica Moreira Neto (1998, p. 63) “o agente tem discrição para valorar os 

motivos mas não para suplementá-los, quando não bastem para lastrear a prática de um ato 

administrativo”. 

O autor em destaque faz uma análise do motivo e da motivação que deve existir para 

legitimar discricionariedade do ato. Para tanto, Moreira Neto (1998) observa que dentre os 

cinco elementos do ato, quais sejam, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, apenas 

os dois últimos podem ser discricionários. E motivo e objeto, por sua vez, compõem o mérito 

do ato administrativo.

A palavra mérito, consoante Moreira Neto (1998), tem sentido político, decorre da 

função do Estado de atender os interesses públicos, dentro dos limites da lei. Explicita o autor 
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que o mérito administrativo é composto de dois elementos (MOREIRA NETO, 1998, p. 47): 

o motivo (oportunidade), que é “o pressuposto de fato ou de direito, que determina ou 

possibilita o ato administrativo”; e o objeto (conveniência), que é “a alteração jurídica que se 

pretende introduzir nas situações e relações sujeita à atividade administrativa do Estado”. A 

oportunidade e a conveniência têm função de integrar os elementos motivos e objetivo dentro 

dos limites do mérito.

A discricionariedade atua como a competência específica para valorar corretamente o 

motivo e para escolher acertadamente o objeto, e, em ambos os casos, dentro dos limites da lei 

com a finalidade de atender o interesse público. E, se este for insatisfeito há vício de 

finalidade. Justo por isso, conclui Moreira Neto (1998, p. 57), “a lei não se cumprirá se não 

houver um mínimo de pertinência razoável entre oportunidade e conveniência, de um lado, e a 

finalidade, de outro.”

O ato administrativo diz-se oportuno quando existam e bastem os pressupostos de 
fato e de direito de sua edição. Presume-se, em conseqüência, que atende às 
finalidades para as quais é praticado (MOREIRA NETO, 1998, p. 59).
O ato administrativo diz-se conveniente quando a escolha do seu conteúdo jurídico 
leva à produção de um resultado que, em tese, atende à finalidade para a qual é 
praticado (MOREIRA NETO, 1998, p. 71).

Após as considerações acima resumidas, Moreira Neto (1998) aponta os princípios 

instrumentais, da realidade e da razoabilidade, como técnica de controle para delinear os 

limites de oportunidade à discricionariedade. Estes dois princípios condicionam a 

oportunidade, que é o requisito exigido para a satisfação dos motivos.

Moreira Neto (1998, p. 61) preleciona que: 

Sob o enfoque principiológico da realidade, é necessário que o motivo exista e seja 
suficiente para dar ensejo à prática do ato.
Sob o enfoque principiológico da razoabilidade, é necessário que a oportunidade se
apresente como aquela adequada, compatível e proporcional com o objeto em tese 
visado.
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Distinguimos, assim, cinco limites de oportunidade à discricionariedade: existência, 
suficiência, adequabilidade, compatibilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, não basta o motivo existir, deverá ser, também, suficiente para atender 

à finalidade estabelecida na lei. Desta forma, não poderá ser um motivo vago, incompleto ou 

duvidoso. Moreira Neto (1998, p. 64) adverte que “O importante é sempre ter-se em mente, 

no caso da insuficiência, que, tanto quanto na hipótese de inexistência, o que se revela, afinal, 

é a desnecessidade da prática do ato.”

Portanto, podemos inferir que, em nome do princípio da realidade, o administrador 

para comprovar que o resultado de seu ato seja efetivamente vantajoso, deverá tomar esse 

primeiro cuidado, comprovando ambos os aspectos, em sua justificativa: existência e 

suficiência.

Prosseguindo com Moreira Neto (1998), vemos que apenas isso não é o bastante em 

termos de limite, passando agora a perquirir os aspectos principiológicos da razoabilidade. 

O motivo contém pressupostos de fato e de direito que devem estar presentes e 

suficientes, mas que devem também ser adequados à natureza jurídica do ato praticado, 

considerando-se que a adequação de fato está inserida na análise da existência e suficiência. 

“A adequabilidade diz respeito à correspondência, que deve existir, entre os pressupostos de 

fato e de direito, tido como motivadores, e a natureza jurídica própria da categoria de ato 

administrativo praticado.” (MOREIRA NETO, 1998, p. 67).

Quando os motivos se referem à legalidade do ato, não bastam a indicação de normas 

jurídicas que fundamentem o ato, o Administrador deverá explicar como e porque o 

fundamentam, demonstrando a adequabilidade jurídica ao subsumir o fato à norma.
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A valoração dos motivos ainda vai mais adiante. Embora existentes, suficientes e 

adequados ao fato e ao direito que lhes serve de pressuposto, Moreira Neto (1998) acrescenta 

a necessidade da compatibilidade dos motivos com o objeto do ato.

Para tanto, Moreira Neto (1998) ressalta que a análise da compatibilidade deve ser 

apartada tomando em consideração apenas o objeto em tese. Nesse sentido, deve existir a 

coerência apenas entre a causa e o efeito do ato, deixando de lado a existência, suficiência, 

adequabilidade, não importando nem se o objeto se presta a atender o interesse público. Por 

óbvio, cada etapa analisada se referirá sempre à finalidade legal do ato, que é a satisfação do 

interesse público, a questão apenas é do foco de análise, vale dizer que o instrumento em 

utilização é a razoabilidade aferindo a congruência lógica.

Para melhor esclarecer, exemplifica: “A irregularidade cometida por um ambulante 

pelo fato de estar vendendo suas mercadorias sem licença ou autorização para exercer seu 

comércio em via pública, não guarda compatibilidade na tese com a destruição administrativa 

de seus bens.” (MOREIRA NETO, 1998, p. 68).

Por fim, Moreira Neto (1998) adita a todas as etapas anteriores a análise da 

proporcionalidade entre o motivo e o objeto do ato, também à luz do princípio da 

razoabilidade, ou seja, deve existir uma proporção adequada entre os meios que emprega e o 

fim que se deseja alcançar. 

Em outros termos, o autor expõe: “A proporcionalidade se estabelece, tanto 

quantitativa quanto qualitativamente, ente os motivos assumidos expressa ou implicitamente 

como pressupostos do ato, com o objeto que, em tese, se deseja realizar no mundo jurídico.” 

(MOREIRA NETO, 1998, p. 70).

Agrupando todos os cinco limites de oportunidade à discricionariedade, pode-se 

encadear a seqüência lógica elaborada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1998): o 
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motivo deve ser existente e suficiente para impulsionar a pratica do ato, deve ser adequado à 

natureza jurídica do ato praticado, compatível e proporcional ao objeto do ato. 

Passada a exposição pertinente à análise do motivo, Moreira Neto (1998, p. 71) 

percorre a análise do objeto do ato administrativo, considerando que os limites de 

conveniência à discricionariedade são agora os “requisitos mínimos de escolha de conteúdo 

que devem estar satisfeitos para que o objeto, discricionariamente definido tendo em vista os 

resultados jurídicos a serem produzidos, possa atender ao interesse público específico na 

finalidade do ato administrativo”.

Sob o enfoque principiológico da realidade, é necessário que o objeto seja possível e, 

sob o enfoque da razoabilidade, que ele se conforme com a satisfação da finalidade legal, pelo 

menos em aceitável grau de eficiência. Os limites de conveniência à discricionariedade 

administrativa são distinguidos em: possibilidade, conformidade e eficiência (MOREIRA 

NETO, 1998).

Em algumas linhas, expomos a tese do autor, considerando que o assunto já foi objeto 

de análise em várias abordagens no presente estudo. Passaremos neste ponto, apenas, a 

contextualizar a visão do autor.

Pelo princípio da realidade, a discricionariedade na escolha do objeto é limitada pela 

possibilidade física e jurídica. “A possibilidade física é caracterizada pela condição factual de 

poderem ser alcançados seus resultados materiais indiretos. A possibilidade jurídica, o objeto 

deve ser lícito, deve se conformar integralmente ao ordenamento jurídico como um todo.” 

(MOREIRA NETO, 1998, p. 72-73).

Pelo princípio da razoabilidade, a discricionariedade na escolha do objeto é limitada 

pela conformidade que este deve guardar com o interesse público na regra de finalidade. “Não 

deve haver dúvidas ponderáveis quanto À conformidade entre o que se quer modificar no 
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mundo jurídico e o interesse publico a ser atendido com essa transformação.” (MOREIRA 

NETO, 1998, p. 74).

Finalmente, ressalta o autor que, pelo principio da razoabilidade, “a discricionariedade 

não pode se tornar um pretexto para decisões ineficientes, assim consideradas as que atendam 

deficientemente ao interesse público definido na finalidade da lei”. Portanto, é também 

limitada pela eficiência no objeto (MOREIRA NETO, 1998, p. 76).

Disso decorre a explicação para que a motivação do ato decisório da Administração, 

no caso de competência discricionária, demande justificativas muito mais exaustivas e 

minuciosas do que a prática de ato vinculado, buscando, assim, gerenciar a conformidade da 

governança à ordem jurídica para a decisão que melhor atenda o interesse público.

6.5.1.1.1. Quadro Sintético dos limites da discricionariedade na motivação do ato

Segue abaixo, quadro sintético dos limites de oportunidade e conveniência à 

discricionariedade do ato administrativo, para facilitar a visão do conjunto e a zona de 

influência:

Elementos do ato 
administrativo

Juízo discricionário
Limites da 

discricionariedade
Vícios de Legalidade

Princípios 
Técnicos de 

Controle

Motivo 

Pressuposto de Fato 
e de Direito

Oportunidade

Valoração 
Administrativa

Existência
Grave inoportunidade por 

inexistência de motivo
Realidade

Suficiência
Grave inoportunidade por 
insuficiência de motivo

Adequabilidade
Grave inoportunidade por 

inadequabilidade de 
motivo

RazoabilidadeCompatibilidade
Grave inoportunabilidade 
por incompatibilidade de 

motivo

Proporcionalidade
Grave inoportunidade por 
desproporcionalidade de 

motivo

Objeto

Resultado Jurídico 
Visado

Conveniência

Escolha 
Administrativa

Possibilidade
Grave inconveniência por 
impossibilidade do objeto Realidade

Conformidade
Grave inconveniência por 

desconformidade do objeto
Razoabilidade

Eficiência
Grave inconveniência por 

ineficiência do objeto
Fonte: MOREIRA NETO, 1998, p. 60.
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6.5.1.2 Teoria dos Motivos Determinantes

Ao discorrermos sobre a tese de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, e antes mesmo 

disto, por toda a exposição feita nos capítulos anteriores, observamos a pertinência do tema 

com a clássica Teoria dos Motivos Determinantes, desenvolvida no Direito Francês.

A Teoria dos Motivos Determinantes, conforme ensina Carvalho Filho (2005, p. 94) 

“baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve guardar compatibilidade 

com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade”.

Portanto, conforme visto anteriormente e agora trazido por Carvalho Filho (2005), se o 

motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a 

inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato.

O que de relevo se faz notar é o apontado por Carvalho Filho (2005, p. 95) de que a 

motivação do ato discricionário, expressamente consignada, “passa a vincular o agente aos 

termos em que foi mencionada”. Portanto, comprovando-se a inexistência da realidade fática, 

mencionada como determinadora da vontade do agente, caracteriza-se o vício de legalidade.

A legalidade do ato discricionário é verificada pelos motivos inspiradores da conduta e 

pela verificação da adequação da conduta escolhida pelo agente à finalidade que a lei 

expressa. Por isso, é necessário que na justificativa da contratação conste a fundamentação de 

fato e a fundamentação de direito para a decisão tomada. Havendo suspeita de má utilização 

do poder discricionário e de desvio de finalidade, há ilegitimidade, abrindo-se a possibilidade 

de revisão da conduta, inclusive na via judicial, dado que a Administração pode rever seus 

atos a qualquer tempo (CARVALHO FILHO, 2005).
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6.5.2 Justificativa da Escolha do Contratado

As justificativas são requisitos essenciais para eficácia do procedimento. O 

administrador precisa motivar seu ato, justificar a sua escolha e o seu preço

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª 
Câmara, em:
[...]
9.2. conceder ao presente recurso provimento parcial, a fim de:
[...]
9.2.3. conferir ao subitem 1.3 do Acórdão 1.447/2003-TCU-2ª Câmara a seguinte 
redação:
1.3. faça constar dos processos de contratação, nos casos de inviabilidade ou 
dispensa de licitação, as justificativas para a escolha da empresa contratada, bem 
como para o preço acordado, consoante prescrevem os comandos contidos no caput 
do art. 26 da Lei nº 8.666/1993 e nos incisos I a III de seu parágrafo único, que 
encontram correspondência com a disposição contida no item 2.5 do Decreto 
2.745/98; (Processo nº 009.986/2002. Acórdão 1434/2007- TCU-2a Câmara).

No inciso II do parágrafo único do art. 26, estabeleceu o legislador que no processo de 

dispensa ou inexigibilidade deve ser instruído com a “razão da escolha do fornecedor ou 

executante”.

Segundo Jacoby Fernandes (2006), existem casos em que a licitação será dispensada 

em razão direta da pessoa do contratado, como é o caso relacionado ao tema do presente 

trabalho, ou seja, quando é a peculiar condição do agente que autoriza a contratação direta, 

desde que atendidos os demais requisitos da lei. Nessa hipótese, haverá uma íntima relação 

entre a justificativa da situação geradora da dispensa de licitação e a justificativa explicitando 

as razões de escolha do fornecedor. E com maiores cuidados deve o administrador 

fundamentar seus atos, e, diante disso, deverá deixar documentado nos autos as características 

diferenciais que o levaram a decidir por determinado sujeito.

Há de ser lembrado que, nas pesquisas e estudos feitos pelo Administrador para a 

definição do objeto da contratação, tomando por referência, por exemplo, as melhores práticas 

encontradas em outros entes da Federação, dados foram coletados, permitindo a elaboração de 
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critérios objetivos para compor o perfil que melhor atenda a Administração na execução do 

contrato. 

Diante disso, vale comentar a observação de Jacoby Fernandes (2006) de que, se 

houvesse licitação, tais razões ou motivos não poderiam ser inseridos no edital, por frustrarem 

ou restringirem o caráter competitivo entre os interessados na contratação.

E, conforme visto, por tratar-se de exercício de competências discricionárias, a escolha

administrativa está delimitada pelo princípio da proporcionalidade. O que importa é a 

necessidade da adequação entre a solução adotada e a necessidade estatal a ser atendida. Não 

se pode escolher um particular destituído das condições específicas, necessárias e suficientes, 

para satisfação da necessidade estatal (JUSTEN FILHO, 2005).

6.5.3 Justificativa do Preço

Em toda contratação da Administração Pública se faz necessário apresentar a 

justificativa do preço, tanto assim, que no início do procedimento é exigida a planilha de 

custos unitários como requisito para licitar ou contratar sem licitação, matéria já abordada em 

linhas anteriores nesse mesmo capítulo do trabalho.

As justificativas para a dispensa de licitação devem estar circunstancialmente 

motivadas, com a clara demonstração de ser a opção escolhida, em termos técnicos e 

econômicos, a mais vantajosa para a Administração, consoante demonstra o art. 26, parágrafo 

único da Lei 8.666/93.

Também importante é o entendimento pacífico de que a justificativa de preço é 

elemento essencial da contratação, posto que a sua validade depende da verificação da 

razoabilidade do preço ajustado, conforme prevê o inciso III do art. 26 da Lei nº 8.666/1993 

(Processo nº 014.003/2001. Acórdão 2611/2007- TCU -Plenário).
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Desta forma, se a Administração procedeu à elaboração da planilha de custos, na 

justificativa do preço deverá considerá-la, ou seja, o agente administrativo deverá ser coerente 

registrando as etapas e metodologia utilizadas para elaboração do cálculo, demonstrando a 

necessidade de utilização dos insumos e demais componentes inseridos no orçamento.

[...] Sobre a planilha de custos [...] se a Administração tiver procedido à sua 
elaboração, a justificativa de preço poderá ser uma reiteração dos seus termos ou 
uma explicação dos motivos pelos quais foram obtidos preços superiores, vez que, 
em alguns casos de dispensa, busca-se o critério de vantagem, mais amplo, com a 
tutela de outros valores jurídicos além do menor preço, como ocorre com o disposto 
nos incisos XIII e XIV do art. 24, por exemplo (FERNANDES, 2006, p. 759).

Observe-se que, a Administração não pode se limitar a justificar o preço com a mera 

declaração. O sentido do termo tem maior dimensão: justificar o preço é declarar, conforme o 

dispositivo legal específico que autoriza a contratação direta, se “o valor é compatível com o 

de mercado ou se é o preço justo, certo, que uma avaliação técnica encontraria.” 

(FERNANDES, 2006, p. 759). Acrescente-se que, os documentos comprobatórios do 

declarado deverão estar acostados no processo cabendo ao administrador referenciá-los em 

sua justificativa.

Observe-se que o correto seria a utilização da terminologia melhor preço, 

considerando que nem sempre este será o menor, embora a regra seja esta. Existem 

contratações em que devem ser ponderados outros critérios de avaliação associados ao menor 

preço. Nesse sentido já observou Marçal Justen Filho (2005, p. 234) ao sistematizar as 

hipóteses de dispensa de licitação, segundo o ângulo de manifestação de desequilíbrio na 

relação custo/benefício, ao considerar, como um dos fatores de diferenciação a “destinação da 

contratação: quando a contratação não for norteada pelo princípio da vantagem econômica, 

porque o Estado busca realizar outros fins (incs. VI, IX. X, XIII, XV, XVI [...]”

Irregularidade: ausência de pesquisa de preço na dispensa de licitação;

19. Alegação: que a referida ausência foi um lapso do setor competente e também do gestor, 
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mas não trouxe nenhum dano ao erário visto que os preços praticados estavam compatíveis 

com os do mercado (fl. 48).

[...]
21. Segundo o artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, o 
processo de dispensa de licitação deve conter a justificativa de preço. Entendemos 
que a mera alegação de que os preços estavam compatíveis com os de mercado não 
supre a omissão, a qual, inclusive, destitui de qualquer relevância a alegação de que 
não houve dano ao erário, pois sem a pesquisa de preço não é possível ter essa 
certeza. Desse modo, entendemos que esta alegação não merece se acolhida
(Processo nº 008.452/2002-1 Acórdão 194/2008 - TCU – Plenário).

A comprovação da economicidade é imperiosa, entretanto, é necessário que fique 

entendido o seu significado, considerando que o menor preço, por si só, não significa 

qualidade.  O que não se justifica são as contratações desvantajosas para a Administração, 

independente de seu valor, diante do dever do administrador de zelar pela coisa pública 

(JUSTEN FILHO, 2005).

Nota-se, mais uma vez, a importância da correta especificação do objeto da 

contratação e o correto desenvolvimento do Projeto Básico, proporcionando maior segurança 

na colheita de preços, visto que o proponente verá, com clareza e exatidão, o que se pretende 

contratar, e com isso, conseguir formular uma proposta exeqüível e equilibrada.

6.6 Demais atos do processo

O processo, como conjunto encadeado de atos, baseando-se na presunção de 

legitimidade, legalidade e veracidade dos atos antecedentes, têm nos requisitos acima 

elencados os principais geradores de subefeitos ou distorções no âmbito da dispensa de 

licitação.
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Após as justificativas da dispensa, a instituição que ofertar a proposta de melhor preço 

deverá encaminhar toda a documentação que seria exigida caso ocorresse a licitação, cuja 

previsão legal está prevista nos artigos 27 a 32 da Lei 8.666/93, a saber:

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal.
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)
Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá 

em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;
[...]
Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá 
em:
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
[...]
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á 
a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
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III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 
56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação.
[...]
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
[...]

    

Desta feita, passadas as fases referenciadas neste capítulo e de posse da seqüência das 

demais fases abordadas no capítulo anterior, anota-se agora: o processo segue para aprovação 

prévia da despesa, quando a autoridade máxima dá o consentimento para realização do gasto 

e, depois, conforme o previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, é necessária a declaração 

do ordenador de despesas quanto à adequação e compatibilidade de despesas com o 

orçamento e plano de metas; e, reserva-se o recurso autorizado.

O processo é, então, encaminhado para a análise e parecer da assessoria jurídica do 

órgão, a quem, em geral, compete elaborar o parecer inicial e a minuta dos contratos, 

contendo as cláusulas obrigatórias previstas no art. 54 da Lei nº. 8.666/93, submetendo-os à 

aprovação da Procuradoria Geral, que é órgão de consultoria, conforme ensina Marcos 

Juruena Villela Souto (2004). Neste momento, as justificativas do Administrador serão postas 

em confronto com a lei e com os demais atos do procedimento para verificação da legalidade 

e cabimento da contratação direta no caso concreto.

Nesse passo, o processo segue para o órgão de controle interno verificar a regularidade 

do procedimento e opinar pela ratificação.

E, não havendo restrições, o gestor, agora, decidirá se vai ratificar a dispensa 

aprovada; e, em caso afirmativo, solicitará a publicação do extrato do ato de ratificação, no 

veículo de comunicação oficial.
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O processo passa para a fase de formalização da despesa, emitindo-se a Nota de 

Empenho, sempre anterior à assinatura do contrato, agora, a ser assinado pelas partes e 

publicado seu extrato.

Por fim, haverá o registro do contrato nos livros da Procuradoria, a inclusão no 

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) e encaminhamento das peças ao Tribunal de 

Contas do Estado, no prazo e forma estabelecidos pela Deliberação 245 do TCE/RJ.
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7 REQUISITOS PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, 

XIII, 3ª FIGURA, DA LEI 8.666/93

O presente estudo insere-se numa das hipóteses da licitação dispensável, 

especificamente, a regra prevista no artigo 24, inciso, XIII, 3ª. figura da Lei 8.666/93, que 

assim dispõe:

É dispensável a licitação: 
[...] 
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, [...] 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos.

A intenção aposta na norma pelo legislador é de estimular, em cumprimento aos 

mandamentos constitucionais, as ações voltadas para o ensino, a pesquisa e o 

desenvolvimento institucional.

Assim, de acordo com Jacoby Fernandes (2006, p. 480), “A lei estabelece uma 

desigualdade jurídica no universo dos licitantes, visando, sobretudo, resguardar outros 

valores, também tutelados pelo Direito.”

Entretanto, Marçal Justen Filho (2005) evidencia que a previsão do inciso XIII 

adquiriu, ao longo do tempo, enorme importância prática, porque se tornou um canal de 

contratação direta muito mais utilizado do que supõe ter sido o dimensionado originalmente 

pelo legislador. E ressalta que, um volume significativo de recursos vem sendo aplicado em 

dispensas de licitações com respaldo no citado dispositivo.

É extenso o número de julgados, e em diferentes esferas governamentais, que apontam 

para a problemática existente no cenário atual e que revelam a preocupação com a quantidade 

de questionamentos suscitados pelos órgãos de controle externo ao constatarem 

irregularidades no procedimento específico da contratação em epígrafe.
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Destaca-se, dentre vários processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, no processo TCE/RJ nº. 271.832-0/01, o parecer do Ministério Público 

Especial, representado pelo Procurador Renato P. França, a seguir transcrito:

Tenho constatado que inúmeros processos de dispensa de licitação, submetidos ao 
Plenário desta Corte de Contas, têm buscado como fundamento o artigo 24, XIII, da 
Lei de Licitações, fato que, não obstante suscitar minha preocupação, tem exigido de 
mim um reexame mais detido sobre as contratações diretas praticadas no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, inclusive para rever posições adotadas por esta Corte.

Diante disso, entendemos necessário aprofundar o exame do dispositivo, conquanto 

não se adentre no mérito das contratações por delimitação do tema.

Extrai-se da jurisprudência e da doutrina pesquisadas, em especial, no estudo 

elaborado por Provenza (2006), os requisitos e pressupostos adiante relacionados e que por si 

só demonstram o nível de análise que o Administrador deve cuidar:

I – Dos requisitos relacionados à qualidade do sujeito, a pessoa, necessariamente, 

jurídica contratada deve ser: 1) instituição 2) brasileira 3) de inquestionável reputação ético-

profissional, 4) sem fins lucrativos;

II – Dos requisitos relacionados com o objeto do contrato deve existir: 5) nexo entre o 

objeto contratado e as disposições do referido inciso XIII (pesquisa, ensino ou 

desenvolvimento institucional) 6) nexo entre o objeto do contrato e a finalidade institucional 

do ente com quem a Administração pretende contratar, 7) tenha por objeto um projeto 

específico e preciso, com prazo determinado, 8) do qual resulte num produto definido, 9) 

caracterizado por uma melhoria mensurável de eficácia e eficiência, 10) e que possa ser 

considerado bem ou atividade de interesse do Estado;

III – sendo vedado: 11) a subcontratação; 12) utilização da taxa de administração; 13) 

a contratação de serviços que se caracterizem por: a) atividades usualmente oferecidas pelo 

mercado ou serviços ordinários; b) atividades de rotina administrativa, serviços corriqueiros 
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ou ações inerentes à competência do ente público contratante; c) ações permanentes, atividade 

continuada ou de manutenção.

7.1 Requisitos relacionados à qualidade do sujeito

A lei preocupou-se em estabelecer vários requisitos, muitos voltados para a pessoa do 

futuro contratado.

7.1.1 O Conceito de instituição

O termo instituição apresenta uma razoável carga de indeterminação e de 

complexidade na técnica jurídica (FERNANDES, 2006; JUSTEN FILHO, 2005). Apesar 

disto, Marçal Justen Filho (2005) entende que o vocábulo apresenta um núcleo de significado 

bastante preciso, tendo sido propositalmente escolhido pelo legislador.

Jacoby Fernandes (2006, p. 481), contribui com um dado histórico, “O 

institucionalismo foi um movimento de idéias que se iniciou, na França, com Maurice 

Hauriou.” Relata que a instituição consiste numa idéia de obra ou de empreendimento que se 

realiza e perpetua juridicamente em um “determinado grupo com interesse de comunhão 

dirigido e regulado por um procedimento previamente estabelecido.” (FERNANDES, 2006, p. 

481).

Marçal Justen Filho (2005), traça uma abordagem conceitual. Explica o autor que, o 

termo instituição exclui pessoas físicas, considerando que o vocábulo está vinculado a uma 

estrutura organizacional que transcende a identidade do ser humano.

“Uma instituição é uma pessoa jurídica peculiarizada pela vinculação à realização de 

certos fins que transcendem os interesses dos seus associados, com a característica da 
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permanência ao longo do tempo e da estabilidade de atuação.” (JUSTEN FILHO, 2005, p. 

252).

Na concepção de Justen Filho (2005, p. 252): “A instituição corresponde a uma 

organização de recursos materiais e de esforços humanos que se autonomiza em face dos seus 

próprios fundadores, passando a gozar de um acentuado grau de independência.” E, diante 

disso, o autor destaca que, mesmo entidades de cunho lucrativo podem caracterizar-se como 

instituições se preencherem os requisitos mencionados em seu conceito. O que não podem é 

gozar da benesse legal da contratação direta.

No magistério de Carlos Motta (2005, p. 221) “O vocábulo instituição é geralmente 

compreendido em um sentido amplo e abrangente, que pode conter todos os grupos sociais 

oficiais, como escolas, sindicatos, órgãos do governo e também empresas.”

Retomando o ensinamento de Justen Filho (2005) extrai-se que a vontade legislativa 

era evitar a contratação direta realizada com entidades destituídas de existência social 

concreta. Diante disso, não se aplica o dispositivo legal da contratação direta a pessoas 

jurídicas que não tenham atuação social efetiva, ou que só existam juridicamente, mas não 

atuem de fato. Vale dizer que, toda instituição é uma pessoa jurídica, mas que o inverso nem 

sempre ocorre. O autor em tela exemplifica que, se uma associação ou uma fundação 

aparentemente autônomas, sob orientação de sujeitos específicos e determinados, se prestem 

para realizar interesses pessoais, não podem se albergar neste conceito legal para desfrutar da 

contratação direta. Portanto, o que se faz necessário é verificar se dita pessoa jurídica se 

configura também como uma instituição.

7.1.2 Nacionalidade brasileira

Por instituição nacional deverá entender-se aquela estabelecida e constituída sob a lei 

brasileira. 
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Não está excluída a instituição cujos fundadores sejam estrangeiros ou que 

desenvolvam atividade seguidora de pensamento ou filosofias desenvolvidas em outros 

países, ou que com esses organismos internacionais se relacionem, desde que seja respeitado o 

interesse nacional (JUSTEN FILHO, 2005).

Jacoby Fernandes (2006, p. 482), acrescenta que “[...] é válido conceituar instituição 

brasileira como aquela que se tenha constituído sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 

administração no País.”

E, inferimos que tal preferência tem relação direta com o objetivo do desenvolvimento 

do país, através de suas instituições com finalidades que seriam, a princípio, atinentes ao 

próprio Estado, nas áreas de pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional, justo por isso, 

a benesse concedida pelo legislador.

7.1.3 Reputação ético-profissional inquestionável

A exigência de “inquestionável reputação ético-profissional” erigida pela norma deve 

possuir o enfoque necessariamente relacionado ao contrato. Segundo Marçal Justen Filho 

(2005, p. 253), o que deve ser inquestionável é a “capacitação para o desempenho da 

atividade objetivada”. No mesmo sentido, a exigência de virtudes éticas deve ser relacionada 

com o perfeito cumprimento do contrato. Vale dizer que não cabe a exclusão da disputa 

baseada apenas na discordância da ideologia adotada pelos sujeitos envolvidos na instituição.

E, complementa Jacoby Fernandes (2006, p. 494) que a reputação, como requisito à 

válida aplicação desse inciso, “[...] diz respeito ao conceito de que desfruta a instituição 

perante a sociedade na qual exerce as funções, a sua fama, o seu renome”. E ressalta que não 

podem ser confundidos os conceitos das pessoas físicas que criaram a entidade com esta 

própria, ou, da mesma forma, não se pode confundir reputação ético-profissional com a 

ausência de comentários depreciativos sobre uma entidade. O que se deve ser entendido é que, 
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para a inquestionável reputação ético-profissional, é suficiente que a instituição seja 

reconhecida como tal no âmbito restrito dos que atuam naquele segmento do mercado, 

considerando justamente o que a norma pretende avaliar: fatores ético-profissionais. 

7.1.4 Ausência de fins lucrativos

A exigência da instituição sem fins lucrativos deve fazer parte do próprio registro, 

como característica inafastável da finalidade (FERNANDES, 2006).

A ausência de fins lucrativos é verificada na própria Constituição Federal, artigo 150, 

VI, alínea ‘c’, ao conferir imunidade tributária sobre o patrimônio, renda ou serviços, dentre 

outras entidades específicas, às instituições de educação e de assistência social sem fins 

lucrativos.

Nessa linha de entendimento, Marçal Justen Filho (2005, p. 253), busca no Direito 

Tributário, o fundamento para esclarecer que o ponto de análise não é apenas a obtenção de 

lucro ou prejuízo. “O que a lei exclui é a contratação de entidades que, modeladas pelos 

princípios da iniciativa privada, sejam vocacionadas essencialmente para o lucro.” Do que 

decorre a necessidade de constar expressamente consignado nos atos constitutivos da 

Instituição a ausência de finalidade lucrativa.

Desta forma, o autor entende que, não há impeditivos para utilização da contratação 

direta por meio do art. 24, XIII de entidades que venham a apresentar circunstancialmente 

lucro, caso contrário, levaria a incoerência de se pensar que somente poderiam ser contratadas 

instituições deficitárias. E, para atacar tais absurdos, Marçal Justen Filho (2005, p. 253) ainda 

enfatiza que não estão excluídas do permissivo legal de contratação as “entidades que buscam 

lucro eventual e acessoriamente como instrumento de melhor realização de seus fins sociais”. 

E conclui que, “o essencial é a entidade não distribuir lucros a seus associados, nem lhes 

transferir benefícios a qualquer título”.
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Ademais, conforme orienta a doutrina, tais instituições só podem se revestir de 

personalidade jurídica de direito civil, pois é impróprio à atividade mercantil não buscar lucro 

(JUSTEN FILHO, 2005; FERNANDES, 2006).

E, consoante Jacoby Fernandes (2006, p. 501) adverte: “Por inexistirem meios de 

controle prévio sobre os atos constitutivos e também posteriores, pululam essas instituições 

‘hipócritas’, que geram a indignação da comunidade.”

Por fim, acrescenta-se que, a vantagem auferida com o disposto no inciso não exige o 

menor preço, desde que haja justificativa para tal descompasso. 

7.1.5 Finalidade da instituição em ato constitutivo

O objeto social da instituição, conforme se depreende da redação do dispositivo legal, 

deve abranger as áreas de ensino, pesquisa e/ou desenvolvimento institucional e tal 

incumbência deve estar fixada no instrumento que discipline o seu funcionamento. No caso 

em exame, a lei adverte para a determinação dos fins por via regimental ou estatutária 

(JUSTEN FILHO, 2005).

Os fins buscados pela instituição, que permitem a sua contratação direta, estão 

referidos genericamente no dispositivo legal. E, a doutrina, nem sempre são é clara em suas 

exposições.

Jacoby Fernandes (2006, p. 483) observa que, “[...] as três expressões são muito 

abrangentes, não identificando com precisão o objeto da pesquisa, do ensino e do 

desenvolvimento institucional, permitindo até inferências que só terão validade se 

contrastadas com o interesse público; [...]”.

Ao contrário de Niebuhr (2003), que prima pela interpretação restritiva de exceções 

constitucionais, Marçal Justen Filho (2005, p. 252) afirma sobre tais expressões: “[...] deverá 
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ser interpretado de modo amplo, o que não elimina uma delimitação segundo a concepção 

adotada e prevalente no momento em que ocorrer a contratação.” No entanto, o próprio autor 

reforça a existência de diversos problemas verificados em face de casos concretos e cita que 

existe maior dificuldade no tocante ao conceito de desenvolvimento institucional, que é o foco 

de nossa análise.

7.1.5.1 Desenvolvimento institucional

Os autores pesquisados confirmam que, dentre todos os termos dispostos no inciso 

XIII, do art. 24 da lei nº. 8.666/93, sobreleva o denominado desenvolvimento institucional, 

haja vista inexistir conceito preciso que o defina e pelo grau de indeterminação que carrega.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006, p. 487) observa:

[...] de todas as expressões utilizadas pelo legislador no inciso, o desenvolvimento 
institucional foi a mais ampla. Se a doutrina até agora debate-se por açambarcar e 
analisar as acepções da palavra instituição, a rigor, ‘desenvolvimento institucional’ 
compreenderia crescimento, progresso, de qualquer coisa que possa estar 
compreendida no termo instituição. Cuidam do desenvolvimento institucional, tanto 
uma empresa que possui um centro de qualidade, como uma faculdade, como um 
sindicato, como uma associação de moradores, enfim, qualquer instituição que se 
dedique a um fim. Por óbvio, impõe o interesse público a restrição ao termo, a fim 
de que o mesmo se harmonize com o ordenamento jurídico.

Marçal Justen Filho (2005, p. 253) considera que “existe maior dificuldade no tocante 

ao conceito de desenvolvimento institucional, inclusive por efeito de uma espécie de auto-

referibilidade do dispositivo.” E, evidencia que o dispositivo se destina à instituições sociais e 

políticas que promovem o desenvolvimento de outras instituições.

Niebuhr (2003, p. 315) lembra que “o intérprete deve tratar os casos que lhe são 

apresentados com olhos na parte inicial do inciso XXI do artigo 37 da Constituição”, ou seja, 

reafirma o autor a necessidade de utilização da interpretação conforme a Constituição, 

formulando, pois, conceito restritivo e não ampliativo nos casos de dispensa.
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Destarte, para alcançar os motivos que levaram o legislador a erigir a hipótese de 

dispensa prevista no polêmico dispositivo em comento, deve-se fazer a sua contextualização. 

E o resultado aponta para o artigo 218, caput e parágrafos da Constituição Federal.

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa 
e a capacitação tecnológicas. 
§1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 
em vista o bem público e o progresso das ciências.
§2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional.
§3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições 
especiais de trabalho.
§4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos 
e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, 
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho.

Jessé Torres Pereira Junior (2003, p. 281), ao comentar o conteúdo do inciso XIII, do 

artigo 24, da Lei de Licitações, contribui:

A Lei licitatória cumpre, neste inciso, a ordem do art. 218 da Constituição Federal, 
que incumbe o Estado de promover e incentivar “o desenvolvimento científico, a 
pesquisa e a capacitação tecnológicas”. A determinação do §4º do preceito 
constitucional nitidamente inspira esta hipótese de dispensabilidade, ao cometer à 
lei, imperativamente, o dever de apoiar e estimular “as empresas que invistam em 
pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formulação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos...”

Provenza (2006, p. 9) extrai da norma constitucional o interesse público específico 

perseguido pelo Constituinte: o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico.

E, conclui: “O iter vocabular formado pelas palavras ‘pesquisa’, ‘estudo’ e 

‘desenvolvimento’ tem por estuário um inequívoco ponto: a geração de conhecimentos” 

(PROVENZA, 2006, p. 9).

Desta feita, consoante Provenza (2006), interpreta-se do conjunto das expressões, um 

sentido maior. A intenção da lei, ao conceder a permissão para dispensar a licitação ao 
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contratar entes naturalmente vocacionados, para a promoção do desenvolvimento científico e 

tecnológico traz o pressuposto de que tais entes devam executar tarefas que culminem com a 

geração de conhecimento, assim feito, estará atendido o interesse público no fomento ao 

progresso da coletividade.

Provenza (2006), superando tais premissas, continua sua orquestração e passa a traçar 

uma nova evidencia, qual seja a de que as expressões ‘desenvolvimento tecnológico e 

científico’ e ‘geração de conhecimento’ remetem às idéias de mudança, evolução, melhoria, 

ampliação, expansão e aperfeiçoamento. O que o leva ao encontro da definição orçamentária 

da categoria projeto12, como conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um 

produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do governo.

E, por fim, do conjunto das conclusões, Vittorio Constantino Provenza (2006, p. 10) 

constata a interseção, a seguir transcrita: 

A contratação direta com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, só 
será lícita se o objeto do contrato revelar, efetivamente, uma tarefa limitada no 
tempo (no sentido de ter começo, meio e fim), ou seja, passível de ser enquadrada no 
conceito orçamentário de ‘projeto’ (conjunto das operações das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo).

Observa-se do exposto que a incumbência expressa no estatuto ou regimento, de 

desenvolvimento institucional, trata da avaliação objetiva da qualidade da pessoa a ser 

contratada sem licitação.

Além disto, a previsão estatutária ou regimental não necessariamente deve estar na 

origem, posto que não há imposição legal para isso, como ocorre expressamente no inciso 

VIII. Neste caso o legislador permitiu que as instituições a serem contratadas diretamente 

fossem criadas posteriormente à edição da lei, a qualquer tempo. De igual modo, admite-se 

                                                          
12 Portaria nº. 42 de 14 de abril de 1999, da Secretaria do Tesouro Nacional
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que uma instituição altere seus estatutos e deles passe a constar o objetivo exigido pelo artigo 

em comento.

O desenvolvimento institucional está intimamente ligado ao desenvolvimento de 

atividades direcionadas ao aperfeiçoamento de funções da própria contratante, devendo o 

dispositivo legal ser interpretado de forma restritiva, em prol do interesse público e da 

harmonia com o vigente ordenamento jurídico.

7.2 Requisitos relacionados com o objeto do contrato

A exigência do objeto social da pessoa jurídica ser compatível com a atividade 

a ser desempenhada no futuro contrato é uma questão comentada por Marçal Justen Filho 

(2005), ao tratar dos documentos exigidos para habilitação no procedimento licitatório, diante 

de inúmeros equívocos que ocorrem na prática.

Justen Filho (2005) relata que não mais vigora no direito brasileiro o ‘princípio da 

especialidade’ da personalidade jurídica das pessoas jurídicas. Esse princípio restringe a 

possibilidade jurídica da atuação das pessoas aos limites do seu objeto social. Mas revela, por 

outro lado, que essas concepções foram superadas pela evolução sociocultural e que 

atualmente essa exigência só ocorre quando existirem regras específicas acerca do exercício 

de certa atividade ou quando a atuação fora do objeto social submeter-se a reprovação em 

virtude de outra regra específica.

A fixação de um objeto social, contida no ato constitutivo da sociedade, não produz 
invalidade dos atos exorbitantes que vierem a ser praticados. O ato fora do objeto 
social é tão existente quanto aquele que se insira dentro dele. Não se verifica de 
modo automático, a invalidade do ato em virtude da mera ausência de inserção do 
ato no objeto social. A fixação do objeto social destina-se, tão somente a produzir 
efeitos de fiscalização da atividade dos administradores da sociedade. Os sócios 
podem pretender que os administradores sejam responsabilizados quando aplicarem 
o patrimônio social em atividades fora do objeto social. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 
308)
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Portanto, Justen Filho (2005, p. 309) observa que, “o problema do objeto social 

compatível com a natureza da atividade prevista no contrato se relaciona com a qualificação 

técnica”. Assim, por exemplo, uma sociedade civil não pode exercitar atividades mercantis e 

vice-versa, pois estaria sujeita a regime jurídico diverso, inclusive no tocante à formalização 

de sua inscrição.

Para a contratação com fundamento previsto no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, o objeto 

pretendido pela Administração Pública deve ter relação direta com o objeto social da 

instituição, e ainda, o objeto pretendido deve ser nas áreas de ensino, pesquisa ou 

desenvolvimento institucional.

Então, instituição de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional em determinada 

área não deve ser contratada para algo desconectado de sua especialidade.

Tal manifestação encontra respaldo no Tribunal de Contas da União, conforme lavra 

do Ministro Lincoln Magalhães da Rocha na Decisão n.º 346/99:

A dispensa de licitação fundamentada no inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, 
somente poderá se efetivar se comprovado o nexo entre as atividades mencionadas 
no dispositivo, a natureza da instituição e o objeto da contratação.

No corpo da decisão, tem-se a passagem que segue:

A fim de compatibilizar a norma com o ordenamento jurídico vigente, onde se tem, 
no campo da Administração Pública, o princípio maior da licitação – balizada por 
princípios outros como o da impessoalidade, da moralidade – impõe-se uma 
interpretação rigorosa do dispositivo legal citado, de modo a exigir que a entidade 
contratada tenha objetivos condizentes com o objeto da contratação e estrutura que 
comporte o cumprimento pessoal dos compromissos assumidos.

Como exemplo, podemos citar a contratação de uma instituição de engenharia para 

realizar um curso de administração.

A razoabilidade impõe que uma instituição dedicada à engenharia seja contratada para 

prestar serviços na área de engenharia, pois quem é apto para prestar serviços em 
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administração é uma instituição pertinente à Ciência da Administração, nunca uma instituição 

voltada à engenharia.

É importante lembrar, conforme explicitado no capítulo anterior, que objetos vagos, 

para os fins da Lei nº. 8.666/93, são ilegais. Cite-se o exemplo trazido por Jacoby Fernandes 

(2006), no qual a pesquisa da cura da AIDS por meio deste tipo de contratação restaria 

invalidado, considerando que o Estado tem outros meios para realizar tais atividades, 

inclusive mediante subvenção. A Lei nº. 8.6668/93 impõe que o serviço ou o bem seja 

absolutamente definido e mensurável, com a programação em etapas perfeitamente claras.

Fernandes (2006, p. 484) cita outro exemplo em que é possível confirmarmos a 

razoabilidade na conexão entre objeto contratual e finalidade institucional, diferentemente do 

exemplo anterior:

A atividade poderá, inclusive, nem ser a pesquisa, havendo compatibilidade com o 
objeto. Tal ocorreria, por exemplo, se uma Prefeitura firmasse um contrato de 
treinamento de pessoal acerca de agressões de cobras e aracnídeos e de fornecimento 
de vacinas com a Fundação Oswaldo Cruz.

Sobre o assunto em comento, segue excerto da Decisão nº. 30/2000 do Tribunal de 

Contas da União – Plenário:

Uma interpretação apressada da Lei poderia conduzir à ilação de que 
desenvolvimento institucional seria qualquer ato voltado para o aperfeiçoamento das 
instituições, para a melhoria do desempenho das organizações. Nesse sentido, 
contudo, a simples automatização de procedimentos, a aquisição de equipamentos 
mais eficientes, a reforma das instalações de uma unidade, a ampliação das opções 
de atendimento aos clientes, o treinamento de servidores, a reestruturação 
organizacional e um sem-número de outras ações que significassem algum plus no 
relacionamento entre a Administração e a Sociedade poderiam ser entendidas como 
tal. Já foi registrado, no entanto, que uma interpretação larga da Lei, nesse ponto, 
conduziria, necessariamente, à inconstitucionalidade do dispositivo, uma vez que os 
valores fundamentais da isonomia, da moralidade e da impessoalidade, 
expressamente salvaguardados pela Constituição, estariam sendo, por força de 
norma de hierarquia inferior, relegados. Logo, desenvolvimento institucional não 
pode significar, simplesmente, ao menos no contexto do inciso XIII, melhoria ou 
aperfeiçoamento das organizações públicas. Os autores citados, em que pese às 
variações de abrangência admitidas, associam a expressão a alguma forma de ação 
social que tenha sido constitucionalmente especificada como de interesse do Estado. 
Nesse sentido, seriam entidades dedicadas ao desenvolvimento institucional, por 
exemplo, aquelas voltadas para a proteção à infância (arts. 203, I e 204, I, da C.F), 
ao deficiente (arts. 203, IV e 204, I), à saúde (arts. 196, 197 e 200, V), para o 
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desenvolvimento do ensino (arts. 205, 213 e 214), para o desporto (art. 217), entre 
outras. Nesse rol, entrariam as APAEs, as Sociedades Pestalozzi, a CNEC, a 
Associação das Pioneiras Socias, as associações esportivas, etc. Da leitura de seu
estatuto, pode-se inferir, como fizeram os pereceres, que a FIA tem por objetivos o 
desenvolvimento do ensino (na área de administração) e a pesquisa. Além disso, a 
fundação dispõe de boa reputação e, estatutariamente, não possui fins lucrativos. 
Sob tais aspectos, portanto, a entidade estaria, com efeito, habilitada à contratação 
direta. Contudo, no caso, uma derradeira e decisiva condição não foi satisfeita para 
que se operasse, regularmente, a contratação, qual seja, a existência de nexo entre o 
art. 24, inciso XIII, da Lei, a natureza da instituição e o objeto a ser contratado. Tal 
objeto, como visto, não caracteriza, na acepção do dispositivo legal, atividade de 
ensino, nem de pesquisa, nem de desenvolvimento institucional. A existência desse 
nexo é condição essencial à validação do procedimento. Caso contrário, se estará 
simplesmente financiando, em entidades da espécie, a criação de estruturas paralelas 
dedicadas não à produção de bens constitucionalmente tutelados, mas à simples 
exploração de atividade econômica, desnaturando o propósito que motivou a 
inserção do mencionado dispositivo na Lei e ferindo, por conseguinte, entre outros, 
o princípio constitucional da isonomia fixado no art. 37, inciso XXI, da Carta 
Magna.

Tal entendimento ainda é corroborado na Decisão 908/1999 do Tribunal de Contas da 

União, que estabelece que deve ser observado que o objeto do correspondente contrato guarde 

estreita correlação com o ensino, a pesquisa ou o desenvolvimento institucional.

7.3 Vedações

Para a contratação fundamentada no art. 24, XIII da Lei 8.666/99 é vedado:

 a subcontratação; 

 utilização da taxa de administração; 

 a contratação de serviços que se caracterizem por: atividades usualmente oferecidas 

pelo mercado ou serviços ordinários; atividades de rotina administrativa, serviços 

corriqueiros ou ações inerentes à competência do ente público contratante; ações 

permanentes, atividade continuada ou de manutenção.

Em diversas contratações galgadas nesse dispositivo, a instituição não tem na sua 

estrutura pessoal qualificado para executar o objeto do contrato, e acaba por promover 

subcontratação para a consecução do seu escopo.
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Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2006, p. 223) adverte que este cenário deve ser 

evitado:

Importa salientar que tais requisitos são verdadeiramente intuito personae, 
obrigando o contratado à execução direta que é prestigiar a finalidade da instituição 
por meio do trabalho dessa. Se a subcontratação é em regra vedada, nesse caso com 
muito mais razão há de sê-lo.

Luis Gustavo Alves Smith (2004, p. 271) pondera em igual sentido:

Tal entendimento representa, indubitavelmente, uma evolução a impedir ou ao 
menos coibir a vulgarização do permissivo legal excepcionatário, até porque é 
cediço que muitas instituições “emprestam” sua grife para a pactuação de contratos 
administrativos que, na verdade, não serão executados por elas ou por seu próprio 
pessoal. Nessas hipóteses, analisar apenas os requisitos exigidos pelo dispositivo 
legal autorizativo seria conferir às instituições dessa natureza uma espécie de 
“imunidade” ao procedimento licitatório.

Conforme voto do Ministro Iram Saraiva no Acórdão n.º 627/2002 do Tribunal de 

Contas da União:

Permitir que a instituição contratada com dispensa de licitação subcontrate a 
prestação de serviços ao centro de ensino provocaria um completo desvirtuamento 
do instituto da licitação, na medida em que qualquer tipo de serviço poderia vir a ser 
contratado sem licitação, na medida em que qualquer tipo de serviço poderia vir a 
ser contratado sem licitação, bastando que a contratada possuísse os requisitos 
estabelecidos na lei. Ao se levar em conta somente a característica da contratada, 
estar-se-á permitindo, portanto, uma interpretação absurda do inciso XIII do art. 24 
da Lei 8.666/93, absolutamente desconforme com o ordenamento pátrio, inclusive a 
Carta Magna.

O Tribunal de Contas da União, na Decisão n.º 138/1998 se manifestou no mesmo 

sentido:

Se abstenha de dispensar licitação com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei 
8.666/93, quando restar comprovado que a instituição de que trata o referido 
dispositivo não tem condições de desempenhar as atribuições para qual foi 
contratada, uma vez que é inadmissível a subcontratação.

Jessé Torres Pereira Júnior (2003), com base no decisório do Tribunal de 

Contas do União, estabeleceu os seguintes requisitos de validade para a contratação direta:
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 deverá constar no estatuto ou regimento interno da pessoa jurídica a ser contratada que 

a mesma é dedicada ao ensino, à pesquisa ou ao desenvolvimento institucional, 

atendendo desta forma o previsto no texto legal;

 o objeto do contrato deverá corresponder ao ensino, à pesquisa ou ao desenvolvimento 

institucional;

 o serviço contratado deve ser excepcional, não devendo existir no mercado de forma 

corriqueira.

 as atividades contratadas deverão ser executadas pela própria entidade, sendo vedado a 

subcontratação e a terceirização;

Deve, então, a Administração Pública contratante assegurar a vinculação 

personalíssima da instituição contratada, inclusive vedando expressamente no próprio 

contrato a subcontratação.
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8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

8.1 Conclusões

Discorremos sobre os pressupostos e requisitos partindo de uma abrangente 

interpretação do procedimento legal para a dispensa de licitação na contratação de instituição 

brasileira, sem fins lucrativos e de inquestionável reputação ético-profissional, incumbida 

regimental ou estatutariamente do desenvolvimento institucional, tendo em vista o desprezo 

de diversos gestores no cumprimento de formalidades essenciais para a referida contratação, 

gerando disfunções e ilicitudes.

Da literatura em geral, verificamos acerca do tema várias tentativas de interpretação 

delimitadora do alcance dos componentes da norma e, em algumas delas, conseguem êxito no 

esclarecimento das dúvidas do leitor por estarem calcadas em parâmetros objetivos e bem 

definidos. Outras, contudo, ainda carecem de contornos bem delineados e precisão na análise.

As contratações realizadas pela Administração Pública na figura da dispensa estudada, 

muitas vezes resultam na celebração de contratos gravosos para o interesse público, 

demonstrando a importância de desconstruir o normativo e reconstruí-lo numa interpretação 

compatível com o espírito da Constituição Federal.

Inferimos que o interesse público a ser atendido justifica tanto a existência da regra da 

licitação, como a exceção de sua ausência nas contratações administrativas. 

A exegese de cada requisito expresso no art. 24, inc. XIII da Lei de Licitações e 

Contratos revelou desdobramentos intrínsecos, intenções implícitas e ações explícitas a serem 

perquiridos para a correta tomada de decisão pelo gestor público.

A referida previsão legal muitas vezes não é corretamente interpretada, ocorrendo 

abusos interpretativos conducentes à burla ao procedimento licitatório, cujos mecanismos 
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orientadores analisados deverão proporcionar a redução de inconformidades neste segmento 

de contratação.

Neste sentido, as formalidades do procedimento devem ser analisadas como medidas 

assecuratórias e regulatórias, resguardando o direito do proponente e o interesse público 

contido no dever da Administração. 

Vale ressaltar também que, as limitações a que se sujeita a Administração Pública não 

objetivam o seu engessamento. O que deve ser combatido é a burocracia ineficiente e 

despropositada, não sendo justificativa para a ineficiência administrativa a obrigatoriedade da 

licitação pública.

Restou claro que os princípios, como um fundamento da ordem jurídica, possuem 

papel importantíssimo para a realização, aplicação e interpretação da norma em comento. 

Ainda, faz-se necessária a edição de normas supletivas regulando o assunto, tendo em 

vista a mesma ser útil para a gestão pública, na medida em que regulamentam procedimentos 

operacionais, podem, também, esmiuçar categoricamente os requisitos imprescindíveis para a 

contratação por dispensa da licitação.

O fato da licitação ser dispensável não significa dizer que, necessariamente, deva-se 

dispensar a licitação sempre que se vejam configuradas as situações do dispositivo legal. 

Ademais, também não se pode impor a realização de licitação, mesmo havendo possibilidade 

de disputa, nos casos de dispensa.

Assim, a mera previsão legislativa não obriga a dispensa de licitação pública, pois o 

legislador apenas enuncia as hipóteses autorizativas, cabendo ao agente administrativo 

analisar e interpretar, perante o caso concreto, se realmente deve optar pela dispensa de 

licitação proposta na norma. 
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O administrador, mesmo ciente da possibilidade da dispensa, deve ponderar em sua 

decisão a hipótese de realizar a licitação pública e, através de uma análise criteriosa, chegar à 

conclusão da sua ausência.

É de grande importância que o Administrador justifique não apenas a presença dos 

pressupostos da ausência de licitação, como também deve indicar o fundamento da escolha de 

um determinado contratante e de uma específica proposta. A justificativa deverá ser muito 

mais exaustiva e minuciosa quando se tratar dos atos relacionados à competência 

discricionária.

Este poder discricionário do agente administrativo deve ser utilizado segundo critérios 

de conveniência e oportunidade, visando a solução adequada para atender o interesse público 

no caso concreto.

Os motivos determinantes da escolha deverão ser existentes, suficientes, adequados, 

compatíveis e proporcionais, capazes de sustentar um objeto contratual que atenda ao 

interesse publico, ou seja, a sua finalidade pública específica. 

O administrador deverá justificar a escolha do contratado, a necessidade do objeto, o 

preço da contratação, além de demonstrar cabalmente que a situação se enquadra em todos os 

requisitos do inciso que fundamenta a dispensa e a vantagem que a dispensa proporcionará 

quando ponderada com a realização de um processo licitatório normal, avaliada segundo os 

aspectos da economicidade, eficiência e eficácia.

Destarte que, se o agente administrativo tem o dever de tomar as medidas que melhor 

satisfaçam o interesse público, apenas o atendimento deste pode justificar a dispensa de 

licitar, visando sempre obter como resultado a melhor contratação possível.
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Ademais, a instituição deverá possuir atuação social efetiva, tendo sido constituída sob 

a lei vigente no Brasil. Também não deverá possuir fins lucrativos e ser reconhecida no 

segmento de mercado atuante, e cuja tarefa contratada culmine em mudança, inovação e 

melhoria para a administração pública. 

Pelo exposto, o resultado da pesquisa demonstrou que a utilização do permissivo legal 

em comento somente é legítima se forem atendidos seus requisitos e pressupostos, que 

decorrem explícita ou implicitamente do texto normativo.

E, como produto, extraído da jurisprudência, da análise de processos e da doutrina 

pesquisadas, pode ser sistematizado num quadro de conformidades, passível de utilização 

como tutorial pelos agentes públicos, em suas decisões na espécie.

CHECK-LIST PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA 
(Art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93)

LEGENDA: S – SIM   N – NÃO   NA – NÃO SE APLICA   
Resposta Desejável: Sim em todos os requisitos

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS S N NA
Processo Administrativo: autuado, protocolado, contendo paginação seqüencial e rubrica 
aposta a cada página.
Ato de abertura contendo a Solicitação objetiva da pretensão administrativa.
Justificativa da necessidade do objeto observando:
- conceito de desenvolvimento institucional;
- o objeto da contratação deve ser relacionado com o desenvolvimento institucional;
- motivação suficiente e compatível que demonstre a relação entre o objeto da 
contratação e o conceito de desenvolvimento;
- comprovação de que o objeto revela um conjunto de operações limitadas no tempo;
- serviço contratado deve ser especializado, sendo vedada a contratação de natureza 
eminentemente administrativa ou de atividade fim do órgão;
- o resultado do objeto executado gera um produto que concorre para geração de 
conhecimento, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental.
Projeto Básico aprovado e disponível aos interessados contendo:
- objeto descrito de forma suficiente e objetiva;
- objetivo da contratação;
- as atividades contratadas deverão ser executadas pela própria entidade, sendo vedada a 
subcontratação e a terceirização;
- cronograma físico das etapas a serem cumpridas e resultados a serem obtidos;
- produtos esperados (quantidade e qualidade e prazo de acordo com as etapas);
- período limitado para a execução contratual;
- equipe e qualificação técnica necessária para execução contratual;
- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos 
unitários (proposta detalhe);
- memória de cálculo demonstrando a metodologia adotada;
Pesquisa de preços de mercado na forma da proposta detalhe em no mínimo 3 empresas 
do segmento específico do objeto da contratação.

Continua...
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DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS S N NA
Anexação do original das propostas recebidas.
Anexação do original ou cópia autenticada (ou conferida com o originial) dos 
documentos de regularidade exigidos.
Cronograma de desembolso adequado ao cronograma físico das etapas do serviço 
(cronograma-físico financeiro).
Indicação dos recursos orçamentários para suportar a contratação na classificação 
orçamentária correspondente a projeto.
Declaração do ordenador de despesas e estimativa do impacto orçamentário, se for o 
caso.
Autorização competente do dirigente institucional.
Parecer Jurídico com a aprovação do procurador.
Minuta do Contrato.
Justificativa para dispensar a licitação demonstrando:
- o benefício advindo deste procedimento;
- os elementos necessários para a caracterização da hipótese legal;
- a inexistência ou insuficiência de recursos humanos nos quadros do órgão público.
Justificativa para a escolha da contratada contendo:
- regimento ou estatuto consignando expressamente a finalidade de desenvolvimento 
institucional e ausência de fins lucrativos;
- demonstração do vínculo de absoluta pertinência temática entre a função da instituição 
e o objeto da avença com a administração;
- comprovação da inquestionável reputação ético-profissional da instituição;
- comprovação da qualificação técnica (expertise);
- acervo técnico da empresa;
- currículo profissional do responsável técnico para coordenar os trabalhos com os 
respectivos atestados comprobatórios na forma legalmente exigida;
- quantificação da mão-de-obra empregada para execução do contrato contendo equipe 
técnica capacitada disponível e equipamentos adequados e satisfatórios para 
desempenhar o serviço;
- comprovação de que são do quadro próprio da empresa ou que possuam vínculo 
contratual com esta;
- declaração do responsável técnico dos serviços comprometendo-se a coordenar os 
trabalhos;
Justificativa do preço comprovando a economicidade / vantajosidade da referida escolha 
pela terceirização vis-à-vis a realização direta pela própria administração;
Orçamento da adjudicada contendo a planilha de custos unitários informando a 
quantidade de mão-de-obra, carga horária trabalhada, especificação dos serviços a serem 
executados, indicação dos profissionais com discriminação por natureza de função e 
respectivas qualificações (formação, nível de escolaridade etc.), conforme mandamento 
legal (art. 7º, §2º, inciso II da Lei nº. 8.666/93) a carga horária trabalhada, a escala de 
trabalho, os dias trabalhados ao mês, e os percentuais de custos indiretos (encargos 
sociais, benefícios, tributos etc.), contendo ainda, a data base dos preços cotados, de tal 
forma que evidencie discriminadamente o valor total contratado.
Autorização do ordenador de despesas. 
Parecer técnico da controladoria geral interna da administração publica
Comunicação à autoridade superior, no prazo de três dias, da dispensa de licitação.
Ratificação e publicação da dispensa na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, a 
contar do recebimento do processo pela autoridade superior.
Empenho.
Assinatura de Contrato.
Publicação do Extrato do Contrato.
Inclusão no SIGFIS (ou sistema equivalente).
Encaminhamento ao TCE/RJ de acordo com a Deliberação 245.
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8.2 Sugestões

As limitações impostas aos pesquisadores impediram a menção e aprofundamento de 

diversos aspectos do objeto estudado. 

Tendo em vista a breve menção da modalidade de licitação denominada concurso, 

conceituada no artigo 22, §4º da Lei nº. 8.666/93 sugerimos um estudo sobre o mesmo, pois 

não se pode deixar de perceber que um trabalho técnico elaborado de acordo com diretrizes 

planejadas estrategicamente, bem construídas e projetadas dentro de um objetivo específico 

pertinente à visão do órgão, e não apenas limitados a configurar cenários, proporciona 

subsídios ao administrador experiente, na análise e diagnóstico organizacionais.

Além disso, pode ser uma ferramenta útil na redução de uma parcela dos gastos 

públicos em contratação direta com lastro no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, foco 

do presente estudo, visto que tais instituições realizam também função técnica dentro de um 

determinado contexto.

Outro aspecto interessante seria relacionado à efetividade de normativo incriminador, 

diante do volume e constância de irregularidades apontadas pelos Tribunais de Contas nas 

contratações realizadas, o que, de certo, poderia ser desdobrado na criação de indicadores para 

avaliação e comparativos de gestão.
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