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PARECER JURÍDICO / 2019 

 

EMENTA:   PROC. ADM. Nº 9205 – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E 

TRABALHO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – 

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 

LIQUIDO P13 - VIABILIDADE JURÍDICA 

CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DAS 

FORMALIDADES LEGAIS. ART. 24, INCISO 

II, DA LEI N. 8.666/93.  

1  CONSULTA. 

Trata-se de processo administrativo encaminhado para este órgão atendendo ao disposto 

no artigo 38, inciso VI, c/c parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 os quais estabelecem a 

obrigatoriedade de prévio parecer jurídico na hipótese de dispensa de licitação. 

Pretende-se a aquisição de recarga de botijão de gás de cozinha liquido P13, a fim de 

atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de 

Conceição do Araguaia. 

Observa-se que o processo administrativo em epígrafe está instruído, dentre outros, com 

os seguintes documentos: 

 

a)  Sete solicitações de despesa para aquisição de gás de cozinha 

liquido P13, visando a atender as unidades vinculadas à 

Secretaria Municipal de Assintência Social, Habitação e 

Trabalho, fls 02/08; 

b) Termo de Referência (fls. 08/015); 

c) Pesquisa de preços (fls. 18/20); 

d) Mapa de cotação de preços (fl. 17); 

e) Declaração de previsão orçamentária e da disponibilidade 

financeira, seguido da autorização do ordenador de despesa (fls. 

23/25); 

f) Análise Administrativa e Institucional (fl. 29/29v); 

g) Regularidade da empresa que apresentou o menor preço (fls. 
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26/40); 

h) Minuta do Termo de Contrato (fls.41/48); 

i) Comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a 

Receita Federal (fl. 45/45v); 

j) Despacho solicitando a análise jurídica (fl. 49). 

 

É o breve relatório. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

Ao compulsar o presente processo é possível extrair que o mesmo fora regularmente 

iniciado, tendo sido autuado, protocolado e registrado, na forma exigida pelo artigo 38, caput, 

c/c artigo 4º, todos da Lei 8.666, de 1993. Suas folhas, outrossim, encontram-se 

sequencialmente numeradas e rubricadas, tal como exige o artigo 22, § 4º, da Lei 9.784, de 

1999. 

De acordo com as disposições contidas no artigo 14, da Lei 8.666/93, nenhuma 

compra será feita sem a indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento. De igual 

modo é previsão contida no artigo no artigo 7º da mesma lei, quando se refere às hipóteses de 

obras e serviços. 

Nos autos em análise existe encartada ao processo a declaração de 

disponibilidade financeira para acobertar a despesa solicitada pela Secretaria, fl.24, bem como 

autorização da autoridade competente para a contratação pretendida, fl.25. 

Pois bem, feitas estas primeiras observações, destaca-se que são dois os fundamentos do 

procedimento de contratação: licitação, de um lado, e contratação direta, de outro. 

No que se refere ao primeiro, a Administração pode lançar mão (conforme as 

circunstâncias do caso concreto) das modalidades concorrência, tomada de preços, convite, 

pregão, leilão e concurso. Quanto ao segundo poderá ter por fundamento as hipóteses de: (i) 

licitação dispensada previstas no artigo 17 da Lei 8.666/93, de (ii) dispensa de licitação 

regulada nos incisos do artigo 24 da Lei 8.666/93 ou, ainda, as (iii) situações de inexigibilidade 

previstas no caput e nos incisos do artigo 25 da referida lei geral de licitações. 

Da análise dos autos verifica-se que o objeto enquadra-se na Dispensa de Licitação 

conforme o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, in verbis: 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação 

[...] 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
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parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez;   

 

Assim, para que incida a possibilidade de aplicação do referido artigo a Administração 

Pública deve se ater aos seguintes requisitos: a) ser a despesa de valor não superior a 10% do 

limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da Lei 8.666/93; b) não constituir a 

despesa uma parcela de outra contratação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

Registra-se, oportunamente que a regra constitucional prevista no artigo 37, XXI, é a de 

que todo e qualquer contrato firmado pela Administração seja precedido de licitação. 

Desse modo, os casos de não licitação prévia para a contratação constituem, sempre, a 

exceção, e assim sendo, as hipóteses legais de não licitação precisam ser interpretadas com 

cautela e visar sempre o atendimento de uma situação de manifesto interesse público. 

Veja-se, que para ser possível a dispensa nos moldes legais o primeiro requisito a ser 

observado é aquele referente ao valor, o qual não poderá ultrapassar a cifra de 10% do limite 

previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da Lei 8.666/93.  

Ressalta-se que o Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, alterou os valores referidos 

acima, passando a estabelecer novos limites para as contratações públicas. Tais normas, por 

outro lado, têm as seguintes redações, verbis: 

 

Lei 8666/1993 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III 

do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação: (...) 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

 

a) Decreto 9.412/2018: 

Art. 1º  Os valores  estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da 

Lei nº 8.666, de 21  de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes 

termos:I - para obras e serviços de engenharia:a) na modalidade convite 

- até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais); e 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e 
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seis mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 

 

No que se refere ao segundo requisito, qual seja, não constituir a despesa uma parcela de 

outra contratação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez, embora não o diga 

expressamente o inciso II do artigo 24, fica clara a intenção do legislador de impedir a 

contratação direta por meio de eventual fracionamento do objeto para adequar ao valor 

permitido para a dispensa.  

Em verdade, trata-se da aplicação, mutatis mutandi, da regra contida no § 5º do artigo 23 

da Lei 8.666/93, que diz 

Art. 23. [...] 

 

§ 5º. É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada 

de preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra 

ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e 

no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 

caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 

respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas 

de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou 

empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra 

ou serviço. 

 

Assim, verifica-se que para a contratação direta por dispensa em razão do valor, 

conforme depreende-se do artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é importante que a despesa a ser 

não represente parcela de uma outra de maior vulto, cuja efetivação pudesse ser realizada de 

uma só vez ou que os valores totais desse tipo de contratação durante o exercício financeiro não 

superem o limite da dispensa em razão do valor. 

Portanto, a Administração deverá, nesse sentido, identificar, dentro do que for 

previsível, os objetos de mesma natureza ou natureza similar a serem contratados ao longo do 

exercício financeiro, utilizando a modalidade pertinente ao somatório dos valores estimados; 

quando se estiver diante de contrato com possibilidade de prorrogação (art. 57, I, II e IV, da Lei 

nº 8.666/93), deve-se considerar todo o período de possível duração do contrato. Será possível 

dividir as contratações em tantas parcelas quantas forem econômica e tecnicamente viáveis, 
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desde que respeitada a modalidade correspondente ao todo, nos termos do art. 23 da Lei e 

parágrafos. 

Ainda, destaca-se que nas hipóteses de dispensa em razão do valor, será sempre 

necessário: a) justificar a escolha do fornecedor – ficando o registro de que quando a escolha 

do fornecedor recai sobre o fornecedor que apresentou o menor preço, tem-se por justificada a 

sua escolha; b) justificar o preço, inclusive evitando o pagamento, em qualquer circunstância, 

de preços fora do mercado. 

 Adentrando à análise da minuta contratual, as disposições norteadoras para o contrato 

administrativo são aquelas elencadas no artigo 55 contido na Lei de Licitações, é nele que se 

busca o conteúdo básico dos contratos administrativos. 

Desse modo, verificando-se a minuta de contrato, às fls. 42/48, percebe-se que a mesma atende 

ao disposto na legislação pertinente e encontra-se em harmonia com os termos do presente 

processo. 

 

3 – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, opina-se favoravelmente ao processo de dispensa de licitação, em razão 

do valor, devendo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, 

demonstrar que não realizou nem pretende realizar, no exercício financeiro, contratações do 

mesmo objeto ou objeto de natureza similar que, somadas, ultrapassem o limite máximo legal 

(fracionamento do objeto).  

Doravante os procedimentos administrativos devem ser devidamente numerados 

sequencialmente.  

Finalmente, pugna-se que não se descure de realizar a publicação do Decreto.  

 

Conceição do Araguaia-PA, 13 de dezembro de 2019. 

 

 

DIOGO RODRIGO DE SOUSA 

PROCURADOR GERAL 
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