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Parecer nº 030/13/PJM 
 
 

 

 
Referência: Processo Administrativo nº 508/2013 (PA nº 248/2013 e PA nº 
483/2013, apensos)  
 
Origem: Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC) 
 
Assunto: Análise jurídica de procedimento de dispensa de licitação 
 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PARA COMPRA DE SEMENTES DE AVEIA E AZEVÉM. EXAME DO 
PROCEDIMENTO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, E DA 
MINUTA CONTRATUAL.  

É possível a dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inc. V, da 
Lei federal nº 8.666/93, quando for identificada a presença dos 
seguintes requisitos: 1) realização de licitação anterior, regularmente 
processada e concluída infrutiferamente; 2) a frustração da licitação 
anterior resultou da ausência de interessados, ou seja, a licitação foi 
deserta, que não confunde com a fracassada; 3) risco de prejuízo 
caso a licitação vier a ser repetida; e 4) a contratação direta feita nas 
mesmas condições estabelecidas no ato convocatório da licitação 
malograda. 

 In casu, a situação relatada pelo órgão requerente autoriza a 
contratação direta pretendida.  

Por cautela, a Administração dever carrear no expediente 
informação técnica sobre a época correta de plantio das cultivares em 
comento, a fim de reforçar a justificativa. 

O procedimento do art. 26, Lei nº 8.666/93, deve ser observado.  

A minuta contratual contém as cláusulas necessárias e os requisitos 
essenciais para a formalização do ajuste, de modo a reunir as 
condições para a aprovação a que se refere o parágrafo único, art. 38, 
da Lei de Licitações. 

1. DO RELATÓRIO EM SÍNTESE APERTADA 

  Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica (PJM), a Chefe da 

Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC), Srª. MENILDE SANTANA, remeteu 

pela CI nº 024/2013 (fl. 112, do PA Nº 248/2013) o Processo Administrativo epigrafado, com 

apensos, versando sobre dispensa de licitação pública, destinada a contratação direta de 

fornecimento de insumos agrícolas. 
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  No termo de declaração sobre a necessidade de contratação direta, fls. 

02/03, o titular da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Ambiental (SADEA), Sr. 

OROTILDES FARIAS DE LIMA, informa a necessidade de aquisição imediata de sementes 

de aveia e azevém (gramíneas), fiscalizadas e certificadas, para a formação das pastagens 

de inverno. 

  Aduz o titular da SEDEA que a Administração realizou duas licitações, em 

sequência, sem interessados. Junta documentos nas fls. 35/37 para comprovar o alegado. 

  Argumenta que a realização de mais um certame vai atrasar o plantio das 

pastagens, afetando a produção das culturas. 

  Conclui o agente requisitor que a contração direta dos insumos em agito, 

com fulcro no art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, é alternativa mais adequada ao caso. 

  Os autos administrativos sob avaliação contêm, até aqui, 43 (quarenta e 

três) folhas. 

  Seguem presos por fio o PA nº 483/2012, com 05 (cinco) folhas, contendo o 

orçamento prévio do Pregão nº 14/2013, e o PA nº 248/2013, com 142 (cento e quarenta e 

duas) folhas, abrigando o procedimento do certame antes mencionado. 

  É o relatório, ainda que conciso.  

2. DA ANÁLISE JURÍDICA  

2.1. Prolegômenos 

  Oportuno ressaltar, de início, que o presente exame jurídico considera 

exclusivamente os elementos constantes nos autos dos  processos administrativos acima 

citados. Tem natureza estritamente jurídica, sem imiscuir-se na conveniência e na 

oportunidade da  prática dos atos administrativos. 

  Versa o presente PA sobre contratação direta de insumos agrícolas 

(sementes fiscalizadas e certificadas de aveia e azevém) para atender aos agricultores na 

formação de pastagens de inverno, necessárias à produção de leite, tudo conforme 
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programas desenvolvidos pela municipalidade1. 

  O procedimento foi remetido ao órgão jurídico com vistas ao exame da 

regularidade do ato de dispensa e aprovação da minuta contratual.  

  É consabido que a realização de licitação é regra para a Administração 

Pública. Contudo, a Lei nº 8.666/93, denominada de Lei de Licitações, lista exceções à 

regra geral, permitindo a contração direta mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

  É dever de ofício do parecerista que abaixo subscreve admoestar a 

autoridade competente acerca da cautela a ser adotada sempre que surgir a possibilidade 

de optar pela contratação direta, pois a Lei de Licitações aponta como ilícito penal (1) 

dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses autorizadas legalmente ou (2) não 

observar as formalidades prescritas na norma jurídica aplicável à espécie2. 

  Feito os registros introdutórios, passo ao exame mesmo da matéria. 

2.2. Da contratação direta por dispensa de licitação 

  Reza o art. 24, inc. V, da Lei nº 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; 

(...)”. 

  Pelo texto legal, a Administração tem permissão para contratar de forma 

direta quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 

puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, desde que mantidas, nesse caso, 

todas as condições preestabelecidas. 

  Nos termos do dispositivo retro, comporta dispensa de licitação quando for 

identificada a presença dos seguintes pressupostos: (1) realização de licitação anterior, 

                                                 
1 Ver justificativa para aquisição, fl. 07 do PA nº 248/2013 (termo de referência). 

2 Ex vi do art. 89, da Lei nº 8.666/93. 
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regularmente processada e concluída infrutiferamente; (2) que a frustração da licitação 

anterior resultou da ausência de interessados, ou seja, a licitação foi deserta3; (3) o risco 

do prejuízo se a licitação vier a ser repetida; e (4) a contratação direta deve ser feita nas 

mesmas condições estabelecidas no ato convocatório da licitação malograda.  

  Útil referir que o suporte da dispensa prevista no art. 24, inc. V, da Lei de 

Licitações, não é o perigo da demora pelos dias consumidos exclusivamente pelo 

procedimento licitatório4, mas sim pelo tempo a ser ocupado com a repetição de um 

procedimento que já foi realizado, in casu, em duas oportunidades. 

  Importa esquadrinhar se a situação trazida pelo consulente revela a 

consubstanciação dos quatro elementos acima desvelados. 

2.2.1. Realização de licitação anterior e ausência de interessados 

  Diz o expediente de fls. 02/03 que houve a realização de duas licitações 

anteriores, regularmente processadas e concluídas infrutiferamente no que tange aos 

insumos descritos na fl. 03.  

  Conforme se verifica nas fls. 35/36, o Pregão nº 014/2013, na sua primeira 

tentativa em 31MAR2013, não obteve proposta financeira para o item 01, semente de 

aveia. Já a proposta apresentada para o item 02 (semente de azevém) foi desclassificada 

porque se encontrava acima de média de preços do mercado (orçamento prévio). 

  Pois o certame foi repetido relativamente aos itens 01 e 02 (sementes), data 

de recebimento das propostas fixada para 11ABR2013, não havendo interessados (fl. 37). 

  Atendido, assim, o requisito pertinente à realização de licitação anterior e 

                                                 
3 A licitação deserta não se confunde com a licitação fracassada. O certame deserto é aquele 
em que não houve apresentação de documentos e proposta financeira por parte de eventuais 
interessados. Já a licitação fracassada é aquela em que houve a presença de participantes, 
porém foram inabilitados ou as propostas foram desclassificadas. Essa diferenciação é 
necessária para fins de enquadramento de eventual dispensa de licitação. 

4 Caso que se prestaria como suporte fático da dispensa prevista no art. 24, inc. IV, da Lei de 
Licitações. 
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ausência de interessados5. 

2.2.2. Risco do prejuízo pela repetição 

  O perigo da demora se evidencia pelo fato de já haver licitação que resultou 

deserta (duas vezes para o item 1 e quando da repetição do item 2). Não seria razoável 

uma terceira licitação, pelo tempo que seria despedido, considerada a soma de dias 

consumidos pelos dois procedimentos.  

  O dano emerge, naturalmente, da impossibilidade de entrega das sementes 

aos beneficiários em tempo hábil para a plantação e formação das pastagens de inverno, 

visto que o mês de abril encontra-se no seu estertor. 

  Como se percebe, neste item existe uma justificativa razoável ao homem 

médio6, apontando risco de prejuízo, embora caiba à autoridade competente avaliar o seu 

mérito7, sendo prudente juntar no procedimento informação técnica sobre a época correta 

de plantio das cultivares em comento. 

2.2.3. Condições da contratação 

  Nos termos já aludidos, a contratação direta com base no art. 24, inc. V, da 

Lei nº 8.666/93, deve ser feita nas mesmas condições estabelecidas no ato convocatório da 

licitação deserta. 

  Ao exame, de um lado, do edital do Pregão nº 14/2013 (PA nº 248/2013, 

preso por fio), contendo a minuta contratual, do orçamento prévio que integra o PA nº 

483/2013, e de outro, dos orçamentos de fls. 07/08b, dos documentos de fls. 09/34 e da 

minuta contratual de fls. 38/43, entendo que estão sendo observadas as condições de 

                                                 
5 Na primeira tentativa, apresentou-se um interessado para a semente de azevém. Mas na 
repetição, não houve proposta financeira para nenhum dos itens, configurando-se certame 
deserto. 

6 O parecista também deve ser englobado no conceito de “homem de mediana compreensão” 
quando confrontado com argumentos típicos a quem domina a área de engenharia agronômica. 
Aliás, se a autoridade competente necessitar de um parecer de engenharia, encaminhará o 
pedido ao seu engenheiro e não ao seu advogado. 

7 A análise constante no parecer é jurídico-formal. O parecista utiliza o suporte fático informado 
pela autoridade consulente, que é responsável pelas suas declarações, cabendo à autoridade 
competente sopesar o “valor material” das informações prestadas pelos seus subordinados.   
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contratação postas inicialmente. 

2.3. Do procedimento 

  O art. 26, da Lei de Licitações, disciplina o procedimento da contratação 

direta por dispensa, prescrevendo o seguinte: 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 

referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta 

Lei 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, de inexigibilidade ou 

de retardamento, 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”. 

  Assim, ex vi lege, as dispensas de licitação devem ser necessariamente 

justificadas, bem como o procedimento deve ser instruído, no caso, com elementos que 

apontem a razão de escolha do fornecedor e a justificativa de preço. 

  A justificativa encontra-se nas fls. 02/03 e 35/37. 

  Na fl. 06 há certidão dando conta que o fornecedor será escolhido pela 

Administração de acordo com o menor preço ofertado por empresas do ramo e com 

capacidade de entrega. 

  Consoante os orçamentos (propostas) de fls. 07/08b, a empresa 

AGROPECUÁRIA QUERÊNCIA8 tem o melhor preço entre aquelas que dispõem dos 

produtos para a entrega. O orçamento da COOPERATIVA REGIONAL SÃOLUIZENSE 

                                                 
8 Nome fantasia da empresa J.G. KITOWSKI & CIA LTDA. 
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apresenta o melhor preço para a aveia, mas a empresa não tem as sementes para a 

entrega (fls. 08a e 08b). 

  Dessa forma, a cotação de preços de fl. 08, comparada com as cotações das 

demais empresas consultadas (fls. 07, 8a/8.b), aponta a empresa AGROPECUÁRIA 

QUERÊNCIA como a autora da melhor proposta financeira, fato que autoriza a sua eleição 

para a contratação direta e justifica o preço contratado. 

  O orçamento prévio a que se refere o PA nº 483/2013 e as cotações de fls. 

07/08b indicam que a Administração prospectou o mercado de venda de sementes, de tal 

sorte que verificou os preços praticados, compatíveis com a proposta do fornecedor que 

deseja a contratação direta, AGROPECUÁRIA QUERÊNCIA. O preço foi justificado, 

portanto. 

2.4. Do exame da minuta contratual 

  Com relação à minuta de contrato trazida à colação para análise  

(fls. 38/43), tenho que nela estão contidos as cláusulas necessárias e os requisitos 

essenciais para a formalização do ajuste, em observância aos arts. 55 a 64 da Lei de 

Licitações, reunindo condições para a aprovação a que se refere o parágrafo único, art. 38, 

da regra jurídica em comento.  

  Note-se que o cláusula primeira  da minuta vincula as especificações das 

sementes ao anexo I do instrumento convocatório do Pregão nº 14/2013 (em relação aos 

itens 1 e 2 do objeto), não havendo qualquer irregularidade no manejo adotado. 

2.5. Da eficácia da contratação 

  Relativamente à eficácia da contratação, após sua efetivação importa a 

comunicação do ato à autoridade superior para ratificação, salvo se for formalizada pelo 

próprio Prefeito. 

  Comunicado o ato de dispensa ao Prefeito (ou tenha ele praticado o ato), a 

publicação na imprensa oficial do extrato da contratação por dispensa, no prazo de 5 

(cinco) dias, é condição para a eficácia do ajuste. 
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3. DA CONCLUSÃO DO PARECER 

  Pelo fio do exposto, sou do alvitre segundo o qual, sob o aspecto jurídico-

formal, é cabível a dispensa de licitação agitada no presente PA, com fulcro no art. 24, inc. 

V, combinado com o art. 26, ambos da Lei nº 8.666/93. 

  Recomendo, entretanto, juntar no procedimento informação técnica sobre a 

época correta de plantio das cultivares em comento, a fim de reforçar a justificativa. 

  Advirto sobre o procedimento regrado no art. 26, da Lei de Licitações, que se 

conclui a publicação do ato de dispensa (ou sua ratificação) na imprensa oficial, condição 

de eficácia da contratação. 

  No que diz respeito à minuta contratual de fls. 38/43, nela estão contidos as 

cláusulas necessárias e os requisitos essenciais para a formalização do contrato, de modo 

que vai aprovada.  

  Este Parecer tem 08 (oito) laudas, frente e verso, todas rubricadas pelo 

Procurador signatário, que também rubricou a minuta analisada (fls. 38/43).  

  Sob censura da autoridade superior. 

  Rolador (RS), em 26 de abril de 2013. 

   

 

 

                         Charles Leonel Bakalarczyk 
                      Procurador Jurídico Municipal 
                    OAB/RS nº 56.207 – Matrícula nº 661 


