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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 

Parecer Jurídico n.º 071/2020 

                  

     Restinga Sêca, 23 de abril de 2020. 

 

 Trata-se de lavratura de parecer de ofício acerca da aquisição por dispensa de licitação para 

“esterilização e controle populacional de animais” no Município. 

 

É o sucinto relatório. 

 

NO MÉRITO 

 

Passo a opinar. 

 

O serviço ora licitado diz respeito a Vigilância Sanitária do Município com o escopo de estancar o 

aumento da população de animais no Município e repercussões sanitárias desse cenário. 

 

A Constituição Federal adotou como matriz o dever de licitar no que tange a obras, compras e 

alienações conforme art. 37, XXI: 

 
XXI - 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. 

 

 O citado inciso teve sua regulamentação através da Lei 8.666/93. Esta, por sua vez, arrolou hipóteses 

em que a Administração Pública pode celebrar contratos sem a realização de procedimento licitatório. 

 

 Assim, temos no art. 17 da Lei 8.666/93 hipóteses de “licitação dispensada” para situações adstritas a 

alienação de bens móveis e imóveis pela Administração. Já no art. 24 da Lei 8.666/93 encontramos hipóteses 

de “licitações dispensáveis” que contempla por sua vez situações onde a disputa é possível, todavia a 

Administração opta pela contratação direta em um juízo de discricionariedade. 

 

 Por fim, repousa no art. 25 da Lei 8.666/93 as hipóteses de inexigibilidade de licitação, caracterizadas 

pela impossibilidade de competição. 

 

 No caso telado, incide o disposto no art. 24, V da Lei 8.666/93: 
 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  [...] 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 
  

 Houveram por duas vezes a licitação do serviço, sendo nas duas oportunidades inexitosos. 
 

 

Cito manifestação da Consultoria Zenite1: 

 

“Não obstante, cogita-se uma segunda conclusão em vista da finalidade pretendida pela 

norma. O pressuposto a autorizar a dispensa de licitação na hipótese descrita no art. 24, inciso 

 
1 https://www.zenite.blog.br/licitacao-deserta-x-fracassada-exame-em-torno-da-aplicabilidade-do-art-24-inciso-v-da-lei-no-8-
66693/ 
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V, da Lei nº 8.666/93, não parece ser o simples fato de não acudirem interessados à licitação 

anterior, mas sim a necessidade de permitir a celebração da contratação sem que ocorra  

 

prejuízo à Administração, quando a licitação não alcançar esse fim e não houver tempo hábil 

para repeti-la sem prejuízo para a Administração. 

 

Identificado esse pressuposto para a hipótese de dispensa de licitação em comento, vê-se que 

o resultado de uma licitação fracassada gera o mesmo efeito de uma licitação deserta quando 

esses certames não puderem ser repetidos sem prejuízo para a Administração. Daí porque, 

não seria razoável acreditar que a solução prevista pelo legislador teria cabimento apenas 

para os casos de licitação deserta. Conclusão nesse sentido determinaria a ocorrência de 

prejuízo para a Administração no caso da licitação fracassada.” (grifos nossos) 

 

Consigno decisão do Ilustre TCU através da sua Primeira Câmara no Acórdão nº 4.748/2009 – 

1ª Câmara: 

 

 “4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso V, da Lei 8.666, de 1993, a possibilidade de 

dispensa de licitação pública se satisfeitas simultaneamente as seguintes condições: (a) falta 

em certame anterior de proposta reputada válida (interpretação extensiva dada por este 

Tribunal à expressa hipótese de não-comparecimento de interessados) e (b) impossibilidade 

justificada de repetição do certame sem que haja prejuízo para a Administração, `mantidas, 

neste caso, todas as condições pré-estabelecidas”. 

 

Ressalto que as decisões do C. TCU são verdadeiras normativas conforme prescreve sua 

Súmula n.º 222: 
 

“As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de 

licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos 

administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” 
 

 Assim, encontra-se presente a situação fática apta ao albergue do permissivo legal constante do art. 

24, V da Lei Geral Licitatória. 
 

 Ressalte-se que as cláusulas que foram estipuladas nas licitações inexitosas devem ser fielmente 

observadas na dispensa. Carlos Ari Sundfeld consigna acerca da imperiosa reprodução das condições 

estipuladas anteriormente:  
 

"Isso evita a instauração de certame sob condições contratuais inviáveis no mercado com o 

objetivo oculto de chegar a uma licitação fracassada, liberando o agente inescrupuloso para 

contratar com sua empresa preferida, já agora em condições diferentes, que outras empresas 

aceitariam, se lhes tivessem sido oferecidas." 
 

 Superada a possibilidade de contratação direita por dispensa do serviço em comento, merece 

observação os requisitos elencados no Parágrafo Único do art. 26 da Lei de Licitações: 

 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 

neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: [..] 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 
 

 Dos documentos constantes do caderno licitatório, encontra-se justificado a escolha do fornecedor e, 

no que tange ao valor, encontra-se dentro do valor de mercado. 
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 Saliento que deverá ser atendido o consignado no § 2º do art. 54: 
 

§ 2º -  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender 

aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.  

 

 Colaciono ainda que, de acordo com a recente Nota Técnica n.º 1081/2017 do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União, as dispensas de licitação possuem como vantagens: 
 

a) Do benefício do pregão eletrônico versus a dispensa: “...Portanto, verifica-se que o custo 

final dos processos realizados por meio de Pregão Eletrônico é cerca de 10 vezes maior que o 

custo da realização por meio de dispensa de licitação, o que reforça as conclusões 

apresentadas pelo estudo realizado pela CGU. “ 

b) Do comparativo da celeridade processual: “...3.27. Apenas a título de medição aproximada 

dos impactos derivados da maior celeridade da dispensa de licitação, tomando 2016 como 

referência, a realização dos 7.716 pregões eletrônicos na União em valores abaixo de R$ 

50.000,00, produziram um atraso de 956.784 horas nos processos realizados[3] se 

comparados à execução por dispensa de licitação, considerando apenas a fase externa da 

licitação. “ 

c) Da evolução dos custos de pessoal na administração pública: “...3.27. Apenas a título de 

medição aproximada dos impactos derivados da maior celeridade da dispensa de licitação, 

tomando 2016 como referência, a realização dos 7.716 pregões eletrônicos na União em 

valores abaixo de R$ 50.000,00, produziram um atraso de 956.784 horas nos processos 

realizados[3] se comparados à execução por dispensa de licitação, considerando apenas a 

fase externa da licitação. “ 
 

Neste jaez, entendo pelo encaminhamento da presente dispensa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em arremate, considerando a veracidade presumida da documentação acostada, restrito aos aspectos 

jurídicos, uma vez que este Parecer não representa endosso ao mérito administrativo, não cabendo a esta 

unidade jurídica imiscuir-se no exame dos aspectos de economicidade, oportunidade e conveniência2, entendo 

pela aplicação in casu do inciso V do art. 24 da Lei n. 8.666/93, devendo ser atendidos todos os dispositivos 

legais encartados neste parecer sem exceção.  

 

É o parecer salvo melhor juízo.  

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador do Município 
 

 

 
2 Em analogia ao Enunciado de Boa Prática Consultiva nº 7-AGU - A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial 
de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos 
sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes 
emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento. 
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