
Informativo da Comissão Permanente de Licitação – CPL – 05/2020 

 

Assunto: controle de valor de dispensas por CNPJ e Objetos Semelhantes dentro do mesmo 

exercício financeiro. 

 

 

A título de Controle e Planejamento para Contratações Diretas – Dispensas de Licitação e 

considerando o valor limite para cada exercício financeiro de R$ 17.600,00 (bens materiais e serviços) 

e de R$ 33.000,00 (obras e serviços de engenharia) e também para evitarmos o fracionamento de 

despesas por objetos, a CPL passará a fazer a análise de processos, antes de dar prosseguimento aos 

mesmos, da seguinte forma: 

 

1. Tomaremos o cuidado para que não se efetivem contratações que excedam o limite de 

R$ 17.600,00 e/ou R$ 33.000,00 para um mesmo CNPJ dentro do mesmo exercício financeiro; 

2. Tomaremos o cuidado para que não se efetivem contratações para um mesmo objeto que em 

seu conjunto extrapolam o valor de R$ 17.600,00 e/ou R$ 33.000,00 dentro mesmo exercício 

financeiro; 

3. Sempre que possível faremos alertas para que se evitem contratações de objetos diferentes 

para o mesmo CNPJ e também objetos semelhantes; 

4. Argumentos somente dentro da imprevisibilidade para a contratação em detrimento do 

planejamento, não serão admitidos como causa maior. 

 

Informamos também que a CPL não é um setor jurídico, mas sim técnico, outrossim prezamos pela 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência na conduta dos atos 

administrativos. 

 

O assunto/tema não é pacífico na doutrina e jurisprudência, mas opinamos por esse tipo de controle 

para evitarmos questionamentos futuros. 

 

Prezados Diretores Geral e Setoriais, por favor, divulguem para seus subordinados. 

 

Aviso Importante: 

 

Senhores demandantes, se organizem e façam seus controles em planilha excel ou calc de suas 

solicitações de dispensas anuais por CNPJ, Valor e Objetos semelhantes. 

Partindo do pressuposto que não é a CPL que faz a busca pelos orçamentos e nem faz contatos com 

os fornecedores, sugerimos que Vossas Senhorias antes de abrirem qualquer processo de solicitação 

de dispensa, que já analisem os limites anuais por CNPJ e objetos semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fontes: 

 

MANUAL DE COMPRAS DIRETAS DO TCU 

Outro importante aspecto relacionado à dispensa por baixo valor é a caracterização de fracionamento 

de despesa, o que caracterizaria a dispensa indevida. O fracionamento ocorre quando são realizadas, 

no mesmo exercício, de mais de uma compra direta de objetos de mesma natureza que, apesar de 

individualmente inferiores a R$33.000,00 ou R$17.600,00 (conforme o caso), ultrapassem o limite 

quando somadas. Nesse caso, cabe à Administração identificar o critério que defina se dois objetos 

são distintos ou se pertencem à mesma natureza, caso em que, juntos, compartilhariam um único 

limite de dispensa pelo valor. A aplicação da regra no caso concreto é problemática tendo em vista a 

inexistência de um critério objetivo capaz de definir se objetos distintos guardariam semelhança a 

ponto de serem considerados como de “mesma natureza”, sendo difícil afirmar quando a realização 

de mais de uma dispensa seria considerado mero parcelamento, e quando configuraria fracionamento 

da despesa (o que seria uma dispensa indevida). De forma inversa, existe clara orientação do TCU a 

respeito das situações em que estaria configurado o fracionamento de despesa, em grande parte 

caracterizado pela falta de planejamento de suas aquisições, conforme se verifica no Acórdão n.º 

1.084/2007 do Plenário, e em muitos outros.   

 

Acórdão n.º 1.084/2007 Plenário Realize o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar 

o fracionamento de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite para as modalidades 

licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não extrapolar os limites 

estabelecidos nos artigos 23, § 2°, e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Adote a modalidade adequada 

de acordo com os arts. 23 e 24 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, de 

modo a evitar que a eventual prorrogação do contrato administrativo dela decorrente resulte em valor 

total superior ao permitido para a modalidade utilizada, tendo em vista a jurisprudência do Tribunal.   

 

Dispõe o § 5º do art. 23, da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n. 8.883/94, que 

 

“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 também o entendimento de Marçal Justen Filho 

 

“O § 5º do art. 23 tem uma redação esdrúxula e difícil, o que se agrava por referir-se apenas a obras 

e serviços (de engenharia, como é implícito). Uma interpretação formalista e literal conduziria ao 

raciocínio de que o somatório nunca poderia ser aplicado a compras. Mas essa conclusão seria 

equivocada, eis que o § 5º do art. 23 deriva de princípios gerais e abstratos, cuja compreensão deve 

ser buscada através da atividade do intérprete. A vedação contida no § 5º (e as ressalvas ali 

encontradas) se aplicam a todas as espécies contratuais. Essa conclusão é reforçada, ademais, pelo 

disposto no art. 24, inc. II, que adota fórmula semelhante para disciplinar as contratações de compras 

e serviços em geral.”  (“Comentários à lei de licitações e contratos administrativos”, 11ª ed. São Paulo, 

Dialética, 2005, p. 212). 

 

 

 

Tocante ao tempo decorrido entre a primeira e a segunda contratação, na orientação do TCU 

está claro que a divisão deve ocorrer dentro do mesmo exercício financeiro: 



 

“Em resumo, se a Administração optar por realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro, 

para um mesmo objeto ou finalidade, deverá preservar sempre a modalidade de licitação pertinente 

ao todo que deveria ser contratado.” (...) Não raras vezes, ocorre fracionamento da despesa pela 

ausência de planejamento da Administração. O planejamento do exercício deve observar o princípio 

da anualidade do orçamento. Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa 

com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior 

àquela exigida para o total da despesa no ano, quando decorrente da falta de planejamento” 

(“Licitações e Contratos – Orientações do TCU”, 4ª ed., 2010, p. 105, versão digital in 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF) - 

 

Também a doutrina: 

 

“A Constituição Federal de 1988 determina a observância do princípio da anualidade do orçamento 

no art. 165, §5º, II. Paralelamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, 

em seu art. 16, §1º, inciso I, considera adequada a despesa que, somadas todas as de mesma espécie, 

realizadas e a realizar, não ultrapasse os limites estabelecidos para o exercício. Conclui-se, destarte, 

que o lapso temporal a ser observado para caracterização ou não do fracionamento indevido de 

despesas é o do exercício financeiro, que corresponde ao ano civil. (Leonardo Baes L. de Souza, in 

https://jus.com.br/artigos/41108/caracterizacao-do-fracionamento-ilegal-de-despesas-sob-a-otica-

do-tribunal-de-contas-da-uniao/2) 

 

Nesta linha já decidiu o Egrégio Tribunal de Contas da União: 

“(...) 9.2.3. não constitui fracionamento de despesa a celebração e execução de mais de um convênio, 

em virtude de liberações de recursos orçamentários em períodos distintos para atendimento à emenda 

parlamentar; 

 

 “9.2.4. no caso de obras distintas e independentes, a cada convênio celebrado deve corresponder 

licitação na modalidade adequada ao montante dos recursos recebidos em cada ajuste, isto é, 

condizente com o valor do objeto que se pretende licitar em cada convênio; (...) (TCU, Proc. n. 

028.256/2013-1, Solicitação do Congresso Nacional (SCN), Acórdão n. 1.540/2014, Plenário, j. 

11/06/2014, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues). 

 

Depois de analisar detidamente a hipótese, citando exemplo, afirma Marçal: 

 

“Ou seja, se a segunda contratação era imprevisível, configura-se como impossível seu tratamento 

conjugado com a primeira. Não há como estabelecer o dever de prever o imprevisível, nem de tratar 

conjuntamente dois contratos quando nem se podia imaginar a existência de um deles. Portanto, se a 

segunda aquisição era imprevisível, a primeira deve ser tratada como autônoma. A primeira 

contratação foi realizada validamente, na modalidade de convite. A segunda contratação não 

apresenta vínculo com a primeira e, considerando exclusivamente seu valor, o caso é de dispensa.” 

(ob cit. p. 216) 

 

Nesse sentido também a jurisprudência: 

 

“I. Obras e serviços de engenharia realizados em locais diversos, com valores individuais abaixo de 

quinze mil reais: dispensa de licitação – II. Obras e serviços de engenharia de mesma natureza 

realizados num mesmo local: II. 1. Regra: contratação única; II.2. Possibilidade de realização de 

várias contratações desde que mantida a modalidade licitatória pertinente ao valor do conjunto dos 

empreendimentos anuais; II.3. Possibilidade de parcelamento de contratações em modalidades de 

licitação mais simples ou ausência de licitação, quando comprovada imprevisibilidade ou maior 



vantagem para a administração pública.” (TCE-ES, TC-2311/2006, Consulta, j. 03/08/2006, Rel. 

Cons. Mário Alves Moreira) 

 

CONCLUSÃO 

Para que não incida a vedação constante da lei, o importante, como dito de início, é que o 

fracionamento decorra de circunstâncias que impeçam a concretização da despesa como um todo, 

inclusive pela imprevisibilidade, e não da intenção deliberada do Administrador de assim agir para 

fugir da realização da licitação ou de modalidade mais complexa. Neste último caso configurado está 

o crime definido no art. 89 da Lei 8.666/93, ou, mesmo, ato de improbidade administrativa previsto 

nos arts. 10 ou 11 da Lei n. 8.429/92, dependendo da existência ou não de prejuízo ao erário. 

 

Comissão de Compras e Licitações – Coordenador – Eduardo Rodrigues do Prado 

Núcleo de Apoio Administrativo e Pesquisas de Preços – Victor Luciano Ribeiro 

Morrinhos, 30 de Março de 2020 

 

 


