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PRESSUPOSTOS DO 
DEVER DE LICITAR
O princípio da legalidade para a 

Administração Pública é diferente do 
mesmo princípio pelo particular. 

A existência de pluralidade de 
objetos para atender à necessidade 
do Poder Público e de 
ofertantes/fornecedores desses 
objetos.

Ideia de competição, de disputa 
entre interessados de forma 
isonômica.



CONCEITO DE LICITAÇÃO

Licitação é o procedimento 
administrativo pelo qual uma pessoa 
governamental pretendendo alienar, 
adquirir ou locar bens, realizar obras, 
outorgar concessões ou permissões, 
segundo condições previamente 
estabelecidas, convoca interessados 
para apresentação de propostas, a 
fim de selecionar a que se revelar 
mais vantajosa para o interesse 
público. (CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO)



OBJETIVOS DA LICITAÇÃO

Obter a proposta mais vantajosa e 
que melhor atenda ao interesse 
público.

Assegurar aos administrados a 
possibilidade de participação 
isonômica nos negócios que as 
pessoas governamentais realizam.



REGULAMENTAÇÃO

No Brasil, inicialmente o Código de 
Contabilidade de 1922 tratou da 
matéria de licitação; depois o 
Decreto-lei 200 de 1967; sucedido 
pelo Decreto-lei 2.300 de 1986.

Com a redemocratização, a CF/88 
estabeleceu a licitação como regra e 
a Lei Federal nº 8.666/93 regulamenta 
os procedimentos e exceções como 
norma de âmbito nacional, 
respeitando competência da União – 
art. 22, XXVII.



EXCEÇÕES À REGRA DE 
LICITAR
Como compete à União legislar sobre 

a matéria de licitações, cabe-lhe 
definir quando a norma geral será 
excepcionada.

Logo, é a Lei Federal nº 8.666/93, 
Estatuto Geral das Licitações e 
Contratos, que prevê as hipóteses de 
exceção à regra de licitação, quando 
o contrato pode ser firmado 
diretamente com o fornecedor de 
bens, serviços e obras, por meio de 
DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE.



COMPETÊNCIA PARA 
LEGISLAR SOBRE 
EXCEÇÕES À LICITAÇÃO“Não podem as demais esferas de 

governo, sejam estados, municípios u 
distrito Federal, tentar elastecer ou 
criar novas hipóteses de contratação 
direta, sob pena de serem inquinadas 
de inconstitucionalidade”. (JACOBY 

FERNANDES)
É correto, portanto, concluir que, à luz 

da Lei nº 8.666/93, as hipóteses dos 
arts. 24 e 25 não podem ser 
ampliadas ou inovadas, ao contrario 
do que ocorre com o art. 17.



HIPÓTESES DE 
CONTRATAÇÃO DIRETA
Alienação de bens e serviços da 

Administração, denominada hipótese 
de licitação dispensada – art. 17;

Contratação para a Administração de 
bens e serviços, sem licitação, 
denominada hipótese de licitação 
dispensável – art. 24;

Inviabilidade de competição, por 
exclusividade ou notória 
especialização, hipótese de 
inexigibilidade de licitação – art. 25.



HIPÓTESE DE ALIENAÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS – 
ART. 17Todas as esferas de governo, União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal 
podem legislar sobre alienação direta 
dos bens integrantes de seus 
respectivos patrimônios, desde que 
observados os princípios do art. 37, 
caput, da CF/88. Ou seja, esse 
dispositivo não é norma geral, 
podendo ser alterado pelos outros 
entes.



DIFERENÇA ENTRE 
DISPENSA – ART. 24 E 
INEXIGIBILIDADE –ART. 25

Na dispensa de licitação, o legislador 
permite nos casos expressos e enumerados 
em lei a não-realização de licitação antes de 
contratar, fazendo um procedimento mais 
simples de cotação de preços. O legislador 
reconhece que é possível fazer licitação nos 
casos elencados, mas os excepciona da 
regra.

Já na inexigibilidade, não é possível 
estabelecer competição, logo sendo a 
disputa inviável, não se justifica a realização 
de licitação para escolha.



PROCEDIMENTOS GERAIS 
PARA DISPENSA E 
INEXIGIBILIDADEAinda que a contratação seja direta, 

não significa que não hajam regras, 
assim devem ser obedecidos 
procedimentos do art. 26 da Lei 
8.666/93.

Esses procedimentos são 
considerados norma geral, não 
podendo os outros entes federativos 
deixar de reproduzi-los em sua 
legislação própria. 



LICITAÇÕES DISPENSÁVEIS 
OU DISPENSAS DE 
LICITAÇÃO
Os incisos do art. 24 da Lei 8.666/93 

são consideradas hipóteses taxativas 
de dispensa, não podendo o 
Administrador ou legislador de 
estados, municípios ou Distrito 
Federal criar novas hipóteses, nem 
por analogia.



DISPENSAS

Os casos de dispensa de licitação 
estão previstos no artigo 24 da lei 
8.666/93. Tais casos são limitados à 
enumeração dos incisos daquele 
artigo, atualmente 34 incisos, e, por 
consequência, não podem ser 
ampliados. Cabe ao administrador 
público utilizar-se do poder 
discricionário (conveniência e 
oportunidade) para adequar as 
situações fáticas àquelas 
possibilidades de dispensa do 
certame licitatório.  A dispensa nada 
mais é que uma faculdade limitada do 
administrador público, haja vista não 
estar este obrigado a dispensar o 
certame.



DISPENSAS DE LICITAÇÃO
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, divide os 

tipos de dispensa em 04 (quatro) categorias a 
saber:

Pequeno valor 
Situações excepcionais
Em razão do objeto contratado 
Em razão da pessoa  contratada



DISPENSAS DE PEQUENO 
VALOR NA LEI 8.666/93
inc. I e II do art. 24 da Lei 8.666/93 - para 

contratação de obra ou serviço de engenharia 
de valor até R$15.000,00 desde que não se 
refiram a parcelas de uma obra ou serviço ou 
ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta ou concomitantemente, e 
para contratação de outros serviços e compras 
de valor até R$8.000,00, e para alienações, 
nos casos previstos em lei, não sendo estas 
parcelas de um todo que pode ser realizado de 
uma só vez;



DISPENSAS DE PEQUENO 
VALOR NA LEI 13.303/2016
A Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, 

que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
estabelece no art. 29, fixa que os valores de até 
R$100.000,00 para contratação de obra ou 
serviço de engenharia, desde que não se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
a obras e serviços de mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, e de R$50.000,00 para 
outros serviços e compras, e para alienações, nos 
casos previstos em lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizado 
de uma só vez;



DISPENSAS DE PEQUENO 
VALOR E LEI 
COMPLEMENTAR 123/06• O inciso IV do art. 49 da LC 123/06 prevê 

que nas dispensas de pequeno valor os 
gestores deverão dar preferência às MPE.

• As disposições da LC 123/06 aplicam-se 
às licitações e dispensas das empresas 
públicas e das sociedades de economia 
mista.



DISPENSAS DE PEQUENO 
VALOR E O RDC – LEI 
12462/2011O art. 35 do RDC dispõe que as 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade 
de licitação estabelecidas nos arts. 24
 e 
25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1
993
, aplicam-se, no que couber, às 
contratações realizadas com base no 
RDC, e que o processo de contratação 
por dispensa ou inexigibilidade de 
licitação deverá seguir o procedimento 
previsto no 
art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art26..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art26..


DISPENSAS POR 
SITUAÇÕES 
EXCEPCIONAISExemplos: III nos casos de guerra 

ou grave perturbação da ordem;  IV 
de emergência ou calamidade 
pública; V Nas licitações em que não 
apareçam interessados na licitação 
anterior,  e que não puderem ser 
repetidas sem prejuízo para a 
Administração; XI Nas contratações 
de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em razão de rescisão 
contratual, atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e 
aceitas as mesmas condições; VI Na 
intervenção no domínio econômico 
pela União com o escopo de regular 
preço ou normalizar abastecimento; 
VII Quando os preços das propostas 
apresentadas forem manifestamente 
superiores aos praticados pelo 
mercado nacional, ou forem 
incompatíveis com os fixados pelos 
órgãos competentes; IX Nos casos de 
possível comprometimento da 
segurança nacional; XIV Nas 
aquisições de bens ou serviços, em 
condições manifestamente 
vantajosas, nos termos de acordo 
internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional; XVIII Nos 
contratos de valor até R$150.000,00 
cento e cinqüenta mil reais, para 
abastecer navios, 
embarcações,unidades aéreas ou 
tropas em estada eventual de curta 
duração.



CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL
 Nos casos de dispensa por emergência, deve-se constar, de 

forma bem fundamentada, o motivo ensejador para 
solicitação da compra direta. O setor requerente deve 
informar o motivo que caracteriza a emergência, 
esclarecendo o risco que será acarretado caso não seja 
realizada a contratação imediata, salientando, inclusive, a 
razão pela qual não se realiza(ou) a licitação.

 Situação de emergência é aquela que reclama 
um tratamento imediato para a sua solução. As 
situações que exijam um atendimento imediato por parte da 
entidade competente, sob pena da procrastinação causar 
prejuízos ou comprometer a segurança dos administrados, 
de obras, de bens ou de equipamentos, são caracterizadas 
como emergenciais. 



CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL
 Nas contratações diretas, emergência significa necessidade 

de pronto atendimento a certos interesses. Só a emergência 
é que vai permitir a aquisição daquele bem necessário para 
suprir a situação, devendo-se aí separar a emergência real 
da ficta. Uma vez caracterizada a emergência a 
Administração pode resolver a situação dela decorrente sem 
a necessidade de uma licitação. Porém, toda a vez que a 
Administração Pública souber de uma situação e não adotar 
as providências necessárias para supri-la, trata-se de uma 
emergência criada/ficta. Neste caso, deve 
dispensar a licitação mas apurar o responsável 
pela negligência. 



CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL
O que pode ser contratado 

nesses casos? Aqueles bens, 
serviços ou obras 
indispensáveis para restaurar 
a situação de anormalidade. 
Não pode ir além, se 
aproveitar dessa situação para 
comprar a mais, só pode 
comprar o estritamente 
necessário para amenizar a 
situação enquanto se aguarda 
a realização de uma licitação. 
Importante que tudo isto esteja bem 
demonstrado no processo. 

Não resta dúvidas que este 
dispositivo trata dos casos onde o 
decurso do tempo necessário ao 
procedimento licitatório 
normal impediria a adoção de 
medidas indispensáveis para 
evitar danos irreparáveis. 
Quando fosse concluída a licitação, o 
dano já estaria concretizado. A 
dispensa de licitação, neste caso, 
representa uma modalidade de 
atividade acautelatória do interesse 
público.



CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL
Considerando que a regra é a licitação prévia, 

sendo a contratação direta uma exceção, incumbe 
à Administração avaliar a presença de dois 
requisitos para se dispensar a licitação com base 
na emergência: demonstração concreta e 
efetiva da potencialidade de dano, ou 
seja, a urgência deve ser concreta;  e a 
demonstração de que a contratação 
imediata é via adequada e efetiva para 
eliminar o risco (POTENCIAL E 
IMINENTE). Estes dois requisitos devem ficar 
evidenciados e bem fundamentados no processo.



CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL
 A calamidade pública, por sua vez, é criada, 

normalmente, por um evento da natureza, por 
exemplo, uma grave seca, uma inundação.  A 
Administração Pública não tem como resolver aquela 
situação, senão dispor, por dispensa, de meios excepcionais. 
Segundo DIÓGENES GASPARINI, "é situação de perigo 
grave, generalizada ou particularizada a uma região, 
decorrente de eventos da natureza".  Ainda de acordo com 
este autor, configurada a situação de calamidade pública, 
deve ser declarada pelo executivo federal, estadual ou 
municipal, a depender de onde venha atingir. Só depois 
dessa declaração solene, feita por Decreto, é que estará o 
ente público autorizado a utilizar-se deste dispositivo.  A 
dispensa só será legítima em relação aos 
contratos e atos ligados ao estado de calamidade 
pública, visando combatê-lo ou minorar seus 
efeitos.



CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL
     Nas contratações 
emergenciais, segundo o TCU é 
necessária a comprovação de 
que:
-   a  situação  adversa, dada como de 
emergência  ou  de calamidade  pública, 
não se tenha originado, total ou  
parcialmente, da  falta de planejamento, 
da desídia administrativa ou da má 
gestão dos  recursos  disponíveis,  ou 
seja, que ela não possa,  em  alguma 
medida,  ser atribuída à culpa ou dolo 
do agente público que tinha o dever de 
agir para prevenir a ocorrência de tal 
situação;
-  exista  urgência concreta e efetiva do 
atendimento  a situação  decorrente  do 
estado emergencial ou  calamitoso,  
visando afastar risco de danos a bens 
ou à saúde ou à vida de pessoas; 
-  o risco, além de concreto e 
efetivamente provável, se mostre 
iminente e especialmente gravoso;
-   a  imediata efetivação, por meio de  
contratação com terceiro,  de  
determinadas obras, serviços ou 
compras,  segundo  as especificações  
e  quantitativos tecnicamente apurados, 
seja o  meio adequado, efetivo e 
eficiente de afastar o risco iminente 
detectado.



DISPENSAS EM RAZÃO DO 
OBJETO DO CONTRATO
Exemplos: X Compra ou locação 

de imóvel, previamente avaliado, 
cujas características atendam às 
finalidades precípuas da 
Administração Pública, desde que 
compatível com o preço de mercado; 
XII Compra de hortifrutigranjeiros, pão 
e outros gêneros perecíveis 
diretamente, com base no preço do 
dia, no tempo necessário para a 
realização dos certames licitatórios 
correspondentes; XV Aquisição ou 
restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis 
com a finalidade do órgão; XVII 
Aquisição de peças ou componentes, 
de origem nacional ou estrangeira, 
necessários à manutenção de 
equipamento, dentro do prazo de 
garantia, junto ao fornecedor original, 
quando se tratar de condição para a 
continuidade da vigência da garantia; 
XIX Compra de material de uso das 
Forças Armadas, quando houver 
necessidade de manter a 
padronização, mediante parecer de 
comissão especial; XXI Aquisição de 
bens destinados exclusivamente à 
pesquisa científica e tecnológica, com 
recursos concedidos por entidades 
ligadas ao ramo.



DISPENSAS EM RAZÃO DA 
PESSOA CONTRATADA
Exemplos: VII Aquisição de bens 

produzidos ou serviços prestados por 
órgão ou entidade, criado para este 
fim específico, que integre a 
Administração Pública, desde que o 
preço contratado seja compatível com 
o de mercado; XVI Impressão de 
diários oficiais, de formulários 
especiais e edições técnicas oficiais, 
além da prestação de serviços de 
informática por órgãos que integrem a 
Administração Pública criados para 
este fim específico; XIII Contratação 
de instituição estrangeira, de 
inquestionável reputação e sem fins 
lucrativos, incumbida da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou instituição dedicada à 
recuperação social do preso; XX 
Contratação de associação de 
portadores de deficiência física, sem 
fins lucrativos e de comprovada 
idoneidade, para a o fornecimento de 
mão-de-obra, desde que o preço seja 
compatível com o de mercado; XXII 
Contratação de fornecimento ou 
suprimento de energia elétrica com 
concessionário, permissionário ou 
autorizado; XXIV Celebração de 
contratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais, para 
atividades contempladas no contrato 
de gestão.



INEXIGIBILIDADES

A inexigibilidade do certame 
licitatório, prevista no artigo 25 da Lei 
de Licitações, ocorre quando, 
segundo o Prof. Hely Lopes Meirelles, 
“há impossibilidade jurídica de 
competição entre os contratantes, 
quer pela natureza específica do 
negócio, quer pelos objetivos sociais 
visados pela Administração”. Tem por 
causa e como pressuposto a 
inviabilidade de competição. Seja pela 
existência de: a) fornecedor 
exclusivo do bem ou serviços; b) 
pela natureza singular dos 
serviços técnicos contratados 
associados à notória 
especialização do contratado; c) 
pela consagração do profissional 
do setor artístico contratado.

As hipóteses de inexigibilidade de 
licitação não são restritas àquelas 
enumeradas nos incisos do artigo 25. 
Sempre que houver inviabilidade de 
competição, o administrador poderá 
entender por inexigível o certame 
licitatório. Diferentemente das 
hipóteses de dispensa que 
encontram-se exaustivamente 
listadas no art. 24 e, por conseguinte, 
não comportam outras possibilidades, 
a inexigibilidade não se exaure com a 
listagem do art. 25, que é 
exemplificativa.



FORNECEDOR EXCLUSIVO

Quando se tratar de aquisições de 
materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser 
fornecidos por um produtor 
será inexigível o certame da licitação.  
Cumpre esclarecer que, além da 
vedação pela preferência de marcas, 
a exclusividade do fornecedor deve 
ser comprovada através de atestado 
fornecido pelo órgão competente no 
qual for registrado.

No entendimento do Prof. Celso 
Antônio Bandeira de Mello, quando há 
apenas um fornecedor desaparece 
um dos pressuposto da licitação, mais 
precisamente o pressuposto lógico, 
através do qual afirma o Autor que 
para que ocorra um certame há de 
existir pluralidade de licitantes ou de 
propostas. Situação impossível de se 
estabelecer quando da inexistência 
de outros fornecedores.



SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA 
SINGULAR – NOTÓRIA 
ESPECIALIZAÇÃO
Esta hipótese de inexigibilidade 

refere-se à contratação dos serviços 
técnicos de profissionais ou 
sociedades com notória 
especialização no ramo em que 
laboram. É, entretanto, vedada a 
inexigibilidade de licitação 
para a contratação de serviços 
de publicidade e divulgação.

Os serviços técnicos, ora 
referidos, são aqueles 
enumerados no art. 13 da lei 
8.666/93, qual sejam: a) estudos 
técnicos, planejamento e projetos 
básicos ou executivos; b) pareceres, 
pesquisas e avaliações em geral; c) 
assessorias ou consultorias técnicas 
e auditorias financeiras e/ou 
tributárias; d) fiscalização, supervisão 
ou gerenciamento de obras e 
serviços; e) patrocínio ou defesa de 
causas judiciais ou administrativas; f) 
treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal; restauração de obras de arte 
e bens de valor histórico.



SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA 
SINGULAR – NOTÓRIA 
ESPECIALIZAÇÃO
Além da necessidade inafastável da 

inviabilidade de competição, a 
inexigibilidade do certame para a 
contratação destes serviços 
especializados decorre do 
entendimento de que a notória 
especialização traz, em sua essência, 
uma singularidade subjetiva, 
impossível de ser determinada 
através do julgamento objetivo da 
licitação.

Deve-se levar em conta a 
complexidade e a relevância do 
serviço a ser contratado. O §1º do art. 
25 faz uma breve explanação do que 
viria a ser notória especialização 
profissional, da qual possibilite a 
Administração aferir que o trabalho 
especializado é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do contrato.



PROFISSIONAL 
CONSAGRADO DO SETOR 
ARTÍSTICONa contratação de serviços artísticos, 

diretamente ou através de empresário 
exclusivo, deve ser o artista, 
inexoravelmente, consagrado 
pela crítica especializada ou 
pela opinião pública, para que 
configure-se a inviabilidade de 
competição entre possíveis licitantes, 
pressuposto técnico da inexigibilidade 
de certame licitatório. Isso porque a 
subjetividade na escolha do artista é 
incompatível, com o princípio da 
impessoalidade.



INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO PELA 
CONTRATAÇÃO DE TODOS - 
CREDENCIAMENTO
Se a Administração convoca todos os profissionais 

de determinado setor, dispondo-se a contratar 
todos os que tiverem interesse e que satisfaçam os 
requisitos estabelecidos, fixando ela própria o valor 
que se dispõe a pagar, os possíveis licitantes não 
competirão, no estrito sentido da palavra, 
inviabilizando a competição, uma vez que a todos 
foi assegurada a contratação. É a figura do 
"credenciamento", que o Tribunal de Contas da 
União vem recomendando para a contratação de 
serviços médicos, jurídicos e de treinamento.  
(JACOBY FERNANDES)  

Esse credenciamento se justifica nos casos em 
que, para que haja o atendimento do interesse 
público, existe a necessidade de se obter várias 
propostas vantajosas, descaracterizando, assim, a 
competição.



INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO PELA 
CONTRATAÇÃO DE TODOS - 
CREDENCIAMENTO
No credenciamento, a Administração convida a 

todos os interessados que possuam os requisitos 
definidos no edital, dispondo-se, em princípio, a 
contratar todos os que tiverem interesse e que 
satisfaçam as exigências estabelecidas, esses 
licitantes não competirão, vez que a todos será 
assegurada a contratação que se fizer necessária, 
hipótese em que os próprios Tribunais de Contas 
têm recomendado o uso do sistema de 
credenciamento.

O sistema de credenciamento traz muitas 
vantagens para a Administração, 
desburocratizando suas ações pela diminuição do 
número de processos licitatórios e pelo melhor uso 
dos recursos disponíveis.



INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO PELA 
CONTRATAÇÃO DE TODOS - 
CREDENCIAMENTO
A vantagem do referido sistema é 

justamente essa: após a avaliação de 
toda a documentação encaminhada 
pelos interessados, estes restarão 
credenciados junto à Administração 
Pública, que poderá, a qualquer 
momento e independentemente de 
qualquer outro procedimento, 
contratá-los para a prestação dos 
serviços que se fizerem necessários, 
observadas as condições 
estabelecidas no instrumento 
convocatório, inclusive o preço. (SÔNIA 

Y. K. TANAKA)



FALHAS DETECTADAS EM 
CONTRATAÇÕES DIRETAS
- Ausência de cotação e de pesquisa 
para estimativa de preço de mercado;
- Violação de modalidade licitatória, por 
meio da realização de sucessivas 
dispensas com mesmo objeto;
- Fracionamento ilícito decorrente de 
falta de planejamento;
- Justificativas de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação sem amparo 
na legislação vigente;
- Ratificação de dispensa não publicada 
na imprensa oficial;
- Descumprimento do limite máximo das 
dispensas de baixo custo para 
contratações de serviços contínuos;
- Inexigibilidade sem comprovação da 
exclusividade, da notória especialização 
e da exclusividade;
- Utilização inadequada da dispensa de 
caráter emergencial, quando a situação 
emergencial foi gerada por falta de 
planejamento, desídia ou má gestão.



RECOMENDAÇÕES PARA CONTROLE 
DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS

Caracterização da situação 
emergencial ou calamitosa que 
justifica a dispensa, quando for o 
caso;

Razão de escolha do fornecedor ou 
do executante;

 Justificativa de preço e 
compatibilidade desse com os 
praticados no mercado;

Publicidade na imprensa oficial do 
contrato decorrente de contratação 
direta.



CONSEQUÊNCIAS DE 
DISPENSAR OU INEXIGIR 
MAL- Reprovação das contas; imputação 
débito e aplicação de multa ao gestor 
público; 
- Responsabilização administrativa de 
servidores; 
- Improbidade administrativa de acordo 
com a Lei 8.429/92;
- Responsabilização civil das 
empresas com base na Lei 12.846/13 - 
 lei anticorrupção e na Lei 13.303/16 – 
lei das estatais;
- Responsabilidade criminal conforme 
o art. 89 da Lei 8.666/93 – pena de 
detenção de 3 a 5 anos e multa;
- Se comprovado, pelo órgão de 
controle externo, sobrepreço ou 
superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado: 
aquele que houver decidido pela 
contratação direta e o fornecedor ou 
prestador de serviços.



CONCLUSÃO

Diante dos aspectos legais 
abordados e das recomendações de 
controle cabe concluir que as 
situações limitativas de dispensa e de 
inexigibilidade devem ser obedecidas, 
em respeito à excepcionalidade 
desses institutos e sob pena de 
responsabilização dos envolvidos.



Morgana Bellazzi de Carvalho
morgana@tce.ba.gov.br
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