
 

                                            Fortaleza, 29 de abril de 2018.

Ilmo(a). Sr(a).
Carla Lacerda Viana

A Diretoria  de Assistência Técnica e Planejamento – DATEP, através da sua
Coordenadoria  de  Assistência  Técnica  aos  Municípios  –  COTEM,  destaca  que  a
presente  manifestação  não  se  constitui  em resposta  formal  a  Processo  Normativo
Consultivo, tendo em vista que o Processo de Consulta deve ser dirigido a esta Corte
de Contas mediante expediente formal e se submeter a quatro pressupostos básicos de
admissibilidade, quais sejam: pessoa legítima, dúvida sobre dispositivo de lei e em tese,
não podendo ser fato ou caso concreto e, ainda, ser instruído com um parecer técnico
ou jurídico, conforme disposto no inciso XVI e §2º do art. 1o, da Lei nº 12.509/95 (Lei
Orgânica do TCE) c/c o art. 112 do Regimento Interno do TCE.

Nesse sentido, ressaltamos que a resposta à presente consulta por e-mail reflete
apenas  o  entendimento  técnico  dos  membros  da  COTEM,  não  tendo,  portanto,
caráter normativo, não constitui prejulgamento de fato ou caso concreto, bem como
não poderá ser usada como fundamento para defesas ou alegações perante este órgão.

No presente expediente o(a) n. consulente aduz e indaga o seguinte: 

Gostaria de saber o entendimento dessa Corte sobre os artigos
24, paragrafo 1• e paragrafo 8• do artigo 23 Da Lei de Licitações
acerca dos valores das modalidades de licitação e dispensa. Há
controversias  de  hemeneutica com relacao  a  esses  artigos na
doutrina e jurisprudencia.  Alguns defendem que o limite dos
valores é de 3x 20% para Dispensas, outros 3x do limite comum,
que e de R$ 17.600,00 atualmente. Qual a posição dessa Corte
sobre a materia? 

Com relação ao que nos foi  indagado, esclarecemos ao(à)  n.  consulente que,  por se
tratar de matéria ainda não apreciada por este Tribunal de Contas, em Processo Normativo
Consultivo,  não  há  jurisprudência  formada.  Contudo,  o  questionamento  será  respondido
pelos  técnicos  da  COTEM, tendo em vista  a  função de orientação desta  Coordenadoria.
Enfatizamos que a presente manifestação reflete apenas o entendimento técnico dos membros
desta Coordenadoria, não tem força normativa e por esta razão não poderá ser usada como
fundamento para defesas ou alegações perante esta Corte de Contas.
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Quanto aos limites das modalidades de licitação e dispensas a ser utilizado pelos
Consórcios Públicos temos a considerar o segue abaixo:

A  supremacia  do  interesse  público  fundamenta  a  exigência,  como  regra,  de
licitação prévia para contratações da Administração Pública. Como toda regra tem sua
exceção,  o  Estatuto  de  Licitações  permite  como ressalva  à  obrigação  de  licitar,  a
contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde
que preenchidos os requisitos previstos na lei.

          A licitação é dispensável nos casos expressamente elencados pelo artigo 24, do
Estatuto  Licitatório,  constituindo  um  rol  taxativo,  fechado,  numerus  clausus,  sem
margem  ao  intérprete  da  lei  estender  a  dispensa  de  licitação  a  outras  hipóteses,
vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I – para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior,
desde que não se refiram a 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;  (Redação
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

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  parcelas  de  um mesmo serviço,  compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;  (Redação dada
pela Lei nº 9.648, de 1998)

…

§1o – Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo
serão  20%  (vinte  por  cento)  para  compras,  obras  e  serviços
contratados por  consórcios  públicos,  sociedade de economia  mista,
empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da
lei, como Agências Executivas.(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)
(grifamos/negritamos)
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Diante do que diz a Lei Geral de Licitações os órgãos públicos estão autorizados
a firmar contratos administrativos mediante dispensa de licitação quando o preço não
atingir 10% dos valores previstos nas alíneas "a" dos incisos I e II do art. 23 da Lei nº
8.666/93, limite este aumentado para 20% quando o contratante for Consórcio. 

Portanto,  a  análise  dos  dispositivos  acima remete-nos  à  conclusão de  que  os
valores limites para dispensa de licitação nos contratos firmados por Consórcios são de
R$ 66.000,00 para obras e serviços de engenharia (20% de R$ 330.000,00) e de R$
35.200,00 para compras e demais serviços (20% de R$ 176.000,00). 

Por sua vez, estabelece o art. 23 da mesma lei: 

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: 

I – para obras e serviços de engenharia:(Vide Decreto nº 9.412, de
2018 
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 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). 

 A partir da vigência da Lei dos Consórcios Públicos - Lei nº 11.107, de 6 de abril
de  20051,  foi  estabelecido  um tratamento  jurídico  diferenciado para  determinar  os
limites  das  diversas  modalidades  de  licitação,  em  face  do  valor  estimado  da
contratação,  com o acréscimo de um parágrafo (8º),  no artigo 23 do Estatuto das
Licitações e Contratos, com a seguinte redação:

1  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm
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Art. 23 - [...]
§8º  –  No  caso  de  consórcios  públicos,  aplicar-se-á  o  dobro  dos
valores mencionados no caput deste artigo quando formado por até
três da Federação, e o triplo, quando formado por maior número.”

Do texto da Lei retiramos a seguinte conclusão:

I – Obras e serviços de engenharia (Vê artigo 23 §8º acima)

CONSÓRCIOS ATÉ TRÊS
ENTES (dobro dos valores)

CONSÓRCIOS ACIMA DE
TRÊS ENTES (triplo dos

valores)
a) CONVITE Até R$ 660.000,00 Até 990.000,00
b) TOMADA DE 
PREÇOS

Até R$ 6.600.000,00 Até 9.900.000,00

c) CONCORRÊNCIA Acima de R$ 6.600.000,00 Acima de R$ 9.900.000,00

II – Compras e outros serviços

CONSÓRCIOS ATÉ TRÊS
ENTES

CONSÓRCIOS ACIMA DE
TRÊS ENTES

a) CONVITE Até R$ 352.000,00 Até 528.000,00
b) TOMADA DE 
PREÇOS

Até R$ 2.860.000,00 Até 4.290.000,00

c) CONCORRÊNCIA Acima de R$ 2.860.000,00 Acima de R$ 4.290.000,00

Neste contexto invocamos a exegese de Marçal Justen Filho2, que diz o seguinte 
em relação ao art. 23, §8º da Lei em tela:

12) Contratações de consórcios públicos (§ 8º)

A  Lei  nº  11.107  autorizou  a  criação  de  consórcios  públicos.  São
entidades administrativas, que poderão ser dotadas de personalidade
jurídica  de  direito  público  ou  de  direito  privado.  Prevê-se  a  sua
constituição  por  meio  de  associação de diversos  entes  federativos,
para cumprimento de funções de interesse comum e a assunção da
prestação integrada de serviços públicos.

2  (cf. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª ed., Dialética, p. 292).
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O  §  8º  do  art.  23  foi  introduzido  para  facilitar  as  contratações
administrativas  que  serão  efetivadas  em  nome  próprio  pelos
consórcios públicos. O mesmo intento traduziu-se na edição de regras
específicas para contratação direta por dispensa de licitação, tal como
se pode comprovar no exame do art. 24, abaixo.

Rigorosamente,  não haveria maior justificativa técnica para a
consagração dessa solução. A única explicação é o incentivo à
constituição de consórcios públicos. Ou seja, os diversos entes
políticos podem considerar que um fator adicional em favor da
formalização  do  consórcio  reside  na  simplificação  do  regime
licitatório, eis que haverá a elevação dos limites para a adoção
das diversas modalidades licitatórias.

Sobre  esta  dúvida,  trazemos a  baila  o  entendimento das  doutrinadoras  Maria
Coeli  Simões  Pires  e  Maria  Elisa  Braz  Barbosa  encontrado  no  livro  Consórcios
Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo:3

(...)

Contudo, é preciso fazer ressalva quanto à dispensa de licitação para
os consórcios públicos que sejam dotados de personalidade jurídica
de direito privado. Isso, porque, aqueles revestidos de personalidade
jurídica  de  direito  público  já  estariam  inseridos  na  administração
indireta dos entes consorciados, por força da determinação do art. 6º,
§1º  da  Lei  nº  11.107/05,  mas  essa  previsão  não  se  estende
expressamente  à  outra  modalidade  de  consórcio,  a  despeito  de
entendermos que não seria de se cogitar o consórcio público, ainda
que  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  em outra  categoria  se  não
como integrante da Administração Pública Indireta.

Por outro lado, o art. 24 da Lei de Licitações foi alterado para que seu
parágrafo  único  mencionasse,  ao  lado  das  empresas  estatais  e  das
agências executivas, os consórcios públicos.

Como, oportunamente, já afirmamos:

A inclusão dos consórcios no citado dispositivo significa dizer que os
limites de valores para dispensa de licitação, fixados nos incisos I e II

3   Consórcios públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Coordenadoras: Maria Coeli Simões Pires,
Maria Elisa Braz Barbosa; prefácio de Juarez Freitas. Belo Horizonte: Fórum, 2008.
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do mesmo art. 24, dobram quando a contratação for celebrada pelo
ente em discussão.

Assim, se o limite de dispensa de licitação para a realização de obras
pelo Município é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando ela se alia
a outros entes e cria o consórcio, este, ao contratar a mesma obra,
estará autorizado a fazê-lo de forma direta, desde que o montante não
supere R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

‘Acreditamos  ser  inadequada  outra  interpretação  que  leve  em
consideração a introdução do § 8º ao art. 23 da Lei nº 8.666/93, uma
vez que a dispensa de licitação configura ressalva ao dever de licitar.
Logo, é incorreto atribuir à regra que estabelece hipótese de licença
interpretação  mais  extensiva,  capaz  de  estender  a  hipótese  de
contratação direta à situação não contemplada ali expressamente. O
raciocínio  a  seguir  exposto  ilustra  a  questão:  os  limites  para  a
contratação direta, por dispensa de licitação realizada com base nos
incisos I e II, são encontrados a partir do patamar máximo admitido
para o uso da modalidade convite, tendo em vista a remissão que os
referidos incisos fazem ao disposto no art. 24, I, “a” e II, “a”. Ocorre
que as modalidades convite e tomada de preços possuem patamares
máximos mais  elevados,  quando o licitante  é  o  consórcio  público.
Assim, a partir de uma interpretação que julgamos inadequada, poder-
se-ia  também  admitir  que  os  limites  para  a  contratação  direta
empreendida pelo consórcio público são diversos porque guardariam
correspondência  com os  montantes  máximos  para  a  utilização  do
convite  pelo  citado  consórcio.  Tal  raciocínio  aumentaria
consideravelmente  os  limites  da  dispensa  de  licitação,  quando
realizada por consórcios públicos.

Face  ao  exposto  entendemos s.m.j.  que,  os  Consórcios  Públicos  dispõem de
peculiaridades que lhes proporcionam maior flexibilidade em relação à administração
direta,  como por  exemplo,  dispor  de  maiores  valores  nos  limites  de  licitação.  Os
valores são contados em dobro quando o Consórcio é constituído por até 03
entes federados,  ou o  triplo,  se formado por  um número acima de três (03)
consorciados, conforme explicitado no quadro acima.

Esperamos ter atendido à solicitação e nos colocamos à inteira disposição para
dirimir quaisquer dúvidas sobre matéria de competência desta Corte de Contas. Os
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interessados poderão comparecer ao TCE, no endereço constante do rodapé, contactar
por telefone, nas linhas disponibilizadas n°(s) (0**85) 3218-1293 e (0**85) 3218-1377,
e por e-mail através do link [ouvidoria] no endereço eletrônico www.tce.ce.gov.br.

Cordialmente,

Ana Karla Martins Marcos Correia Martins Bezerra
      Assessora da COTEM Assessor da COTEM

_________________________________________________________________________
NOME  DO  ARQUIVO:  RESPOSTA  À  CONSULTA_LICITAÇÕES_DISPENSA_VALORES_CONSÓRCIO
PÚBLICO_CARLA LACERDA_201903166_23.04.2019
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