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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”
“Doce Terra dos Colibris”

ATO RECOMENDATÓRIO Nº 06/2021

Santa Teresa, 23 de novembro de 2021.

Recomendados: Todos os Secretários Municipais
Setor de Licitações e Cadastro da SMAR
Setor de Contratos e Convênios

Assunto: Planejamento das compras e contratações públicas

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, deste Poder Executivo
Municipal, fundamentada nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, Artigo
5º e incisos da Lei Municipal nº 2.415/2013 e ainda na Resolução nº 227/2011 do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tem no exercício do controle interno,
também a atuação de caráter preventivo e concomitante, voltada tanto para a inibição e
correção de atos, como auxiliar a gestão pública.

Considerando que o Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, elenca os princípios
inerentes à Administração Pública, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

Considerando que a Licitação é o processo por meio do qual a
Administração Pública contrata obras, serviços, realiza compras e alienações e que
contrato é o ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares,
em que há um acordo para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas.

Considerando que em seu Artigo 3º, a Lei nº 8666/1993 estabelece que o objetivo da
licitação é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Considerando que o princípio da eficiência no campo das contratações públicas
pressupõe a observância do dever de planejamento a fim de culminar na seleção da
melhor proposta, em face do menor dispêndio possível de recursos financeiros.
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Considerando que, excepcionados os casos de contratação direta (dispensa e
inexigibilidade de licitação) os contratos celebrados entre a Administração Pública e
terceiros, deverão ser precedidos de processo de licitação pública.

Considerando que as modalidades de licitação previstas na Lei Federal nº 8.666/1993
são Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Leilão e Concurso e que a modalidade
de Pregão, prevista na Lei Federal nº 10.520/2002, apesar de não possuir limitação
quanto ao valor da contratação, é destinada à compra de bens ou contratação de
serviços considerados comuns.

Considerando que o fracionamento de despesa consiste em fuga à modalidade licitatória
cabível, em função do valor da contratação, com a utilização de modalidade menos
ampla ou com a não realização de processo de licitação quando contrata-se diretamente,
utilizando indevidamente a dispensa de pequeno valor.

Considerando que a Administração, quando da realização do planejamento de suas
contratações, deve prever a totalidade dos recursos e dos valores que serão gastos no
decorrer do exercício financeiro.

Consideando que, em se tratando de objetos da mesma natureza, é obrigatório efetuar o
somatório dos valores que serão gastos durante todo exercício financeiro com aquele
objeto (o período do exercício financeiro, coincide com o ano civil, isto é, de 1° de janeiro
a 31 de dezembro do mesmo ano).

Considerando que, ocorrerá o fracionamento ilegal de despesas quando o administrador
não adotar a modalidade correspondente ao somatório dos valores gastos durante todo o
exercício financeiro para os objetos da mesma natureza, dividindo a despesa e adotando
modalidades menos amplas para cada compra/contratação, ou ainda, utilizando de
contratação direta de pequeno valor (art. 24, I e II, Lei n° 8.666/93) para cada
compra/contratação.

Considerando que a prática do fracionamento é condenável e arduamente combatida
pelos Tribunais de Contas, podendo gerar multa aos gestores que nela incorrerem.

Considerando que, em regra, não é possível um mesmo órgão ou entidade da
Administração Pública deter dois contratos administrativos com objetos idênticos e
preços praticados diversos, em observância ao disposto no caput do Art. 37, da
Constituição Federal, que submete a Administração Pública ao princípio da eficiência e
ao seu corolário implícito, o princípio da economicidade, bem como não reflete o melhor
planejamento possível.

Considerando que, organizar dois processos de contratação, empregar recursos
financeiros e humanos na realização de dois procedimentos distintos e ainda na gestão e
na fiscalização de dois contratos que, ao final, terão por função satisfazer uma única

https://www.viannaconsultores.com.br/contratacao-direta-sem-licitacao
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necessidade, via de regra, não caracteriza conduta que se coaduna com os princípios da
eficiência e da economicidade.

Considerando ainda que, apesar de não refletir a regra aplicável ao universo das
contratações públicas, a coexistência de dois contratos administrativos com o mesmo
objeto seria cogitável quando se comprove que ela é medida que melhor soluciona a
necessidade pública a ser satisfeita no caso concreto, o que deverá ser devidamente
motivado por parte do agente público competente.

Considerando que a Lei Complementar nº 101/2000, considera “adequada com a lei
orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício” (art. 16, § 1º , inc. I),
considerando, também, como “não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto
nos artigos 16 e 17”.

Recomendamos a todos os Secretários Municipais, visando solucionar e afastar a
ilegalidade do fracionamento de despesas dos certames licitatórios e contratações
públicas, a adoção conjunta do Sistema de Registro de Preços e a modalidade Pregão,
prevista no art. 15 da Lei 8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/2002.

Recomendamos ao Setor de Licitações e Cadastro que verifique os processos licitatórios
em tramitação para as que sejam realizados os procedimentos de forma conjunta, com o
objetivo de evitar o fracionamento de despesas.

Recomendamos ao Setor de Contratos e Convênios que verifique se existem contratos
para o mesmo objeto, firmados com empresas diversas e informe aos Secretários
responsáveis para que sejam adotas medidas no sentido de realizar a contratação única
para sanar a irregularidade de fracionamento de despesas, dando ciência oficial também
a esta Unidade Central de Controle Interno.

MARIA JOSÉ FOEGER
Controladora Geral Interna

https://www.viannaconsultores.com.br/srp-passo-a-passo
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