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PARECER TÉCNICO 01/2021 
 

Objetivo: 
 

Sabe-se que as Fundações de Apoio recebem recursos oriundos de verbas públicas para administração de 

convênios e que, embora seja uma instituição privada, deve obedecer aos princípios da Administração 

Pública quanto ao manuseio dos valores. 

 
Portanto, este parecer tem a finalidade de verificação e análise jurídica referente aos métodos de controle e 

de utilização do limite disponível de R$ 40.000,00 para compras diretas utilizando como base o Decreto 

8.241/2014. 

 
Realidade prática: 

 

As compras feitas por projetos de pesquisa, em suma, devem ser realizadas por processos formais, sendo o 

procedimento utilizado pela Fundação Delfim o da Seleção Pública de Fornecedores ou da Compra Direta, 

com base no Decreto 8.241/2014. 

Dito isso, passa-se para a situação fática das compras a serem realizadas para execução dos projetos, onde, 

sabe-se, nem sempre são previsíveis ao iniciar a pesquisa, sendo, então, utilizado o método da compra direta, 

semelhante à dispensa de licitação, hipótese existente na Lei 8.666/93, com limite de valor. 

 
Metodologia: 

 

Foram realizadas consultas via e-mail com algumas Fundações de Apoio no intuito de padronizar os 

procedimentos adotados, bem como confirmar a legalidade dos atos praticados e revisados. Foram 

analisados, ainda, alguns materiais análogos, como manuais de outras Fundações bem como Auditorias feitas 

pelo TCU. 

 

 
Resultados Obtidos na pesquisa realizada: 

A pesquisa foi realizada com várias Fundações, porém nem todas puderam participar e tampouco responder 

os questionamentos. Abaixo seguem descritos os posicionamentos encontrados separados por entidade: 

 

 
FIOTEC/FIOCRUZ - Utiliza três métodos de compra, sendo o Decreto 8.241/2014 utilizado para projetos 

com financiamento público, entendendo que o limite de R$ 40.000,00 é por subelemento, sendo utilizado 

para cada processo de compra. Ex. Poderia haver várias compras de R$ 40.000,00 durante a execução 

do projeto. Utilizam também a Lei nº 8.666/93 para projetos em que o agente financiador tenha essa exigência 

e, por fim, também possui um regulamento próprio para aquisição de bens e serviços, que é utilizado quando 

o projeto é regido por um financiamento de uma instituição privada e que não tenha exigências específicas 

sobre o caso. 
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FATEC - Utiliza como base para as compras a Lei nº 8.666/93, onde o limite para compras diretas por 

dispensa de licitação é de R$ 17.600,00 anualmente. No entendimento da FATEC o limite anual é calculado 

para cada projeto e, também, dividido por tipo de material, como por exemplo “material de processamento de 

dados”. 

 

 
FUNDEP - Utiliza o decreto apenas para projetos FINEP sendo que as compras diretas são realizadas e 

controladas por subelemento e calculadas sobre o exercício fiscal anual e, para os demais projetos, como os 

da plataforma SICONV, utilizam da Lei nº 8.666/93 com os mesmos critérios. 

 
Também foram analisados os manuais de procedimentos de outras instituições como a UNISELVA, 

UNIFESP, FAURG E FAURGS, sendo utilizado por tais entidades, o Decreto 7241/2014 para as compras 

e contratações para a maioria dos Projetos atendidos, respeitando o limite de R$ 40.000,00, porém, não foram 

encontradas informações sobre como seria feito este cálculo nos referidos manuais. 

 
Por fim, foi consultada também a FUNPAR que nos informou que utilizam o limite do Decreto durante a 

vigência do projeto. Em outras palavras, é utilizado um limite de R$ 40.000,00 para todo o período 

contratado/conveniado passando a ser dividido por elemento de despesa. Portanto, as compras e contratações 

que não são previsíveis dentro de um mesmo grupo de materiais vão se somando até chegarem perto do 

valor máximo estipulado na legislação vigente. 

 
Oportunamente, também foi realizada a análise da “Nova Lei de Licitações”, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, a qual menciona em seu Art. 75, inciso II, que é dispensável a licitação para contratação que envolva 

valores inferiores a R$ 50.000,00 durante o orçamento anual da Administração Pública. 

 
Analisou-se, ainda, dois Relatórios de auditoria do TCU que abrangem os temas analisados, quais sejam o TC 

023.333/2017-0 (Acórdão Nº 1181/2018) e o TC 024.388/2017-3 (Acórdão Nº 1945/2018), dos quais, 

constatou-se entendimento bastante interessante para a utilização do limite de R$ 40.000,00 para contratações 

diretas. O TCU orienta que não seja realizada a contratação ou compra direta de item que seja caracterizado 

como previsível, como, por exemplo, a contratação de um serviço ou empresa para locação de veículos. É o 

exemplo trazido pelo Acórdão 1945/2018 onde o TCU rechaçou o procedimento de uma Fundação que por 3 

anos seguidos contratou uma empresa de locação de veículos por um valor anual perto do limite de R$ 

40.000,00, entendendo o órgão fiscalizador como fracionamento de despesa - fuga à licitação. 

 
De tudo o que se analisou, o entendimento deste Jurídico vai na mesma minha do TCU. Entendemos que o 

limite de R$ 40 mil estabelecido pelo Decreto 8241/14 deve ser considerado para todo o período de vigência 

do convênio/contrato, de modo a fazer com que os coordenadores organizem de forma antecipada e façam um 

planejamento concreto quando da elaboração do plano de trabalho de tudo aquilo que irão necessitar para 

consecução do Projeto. 
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Os produtos e serviços que ultrapassarem, nesse período de vigência do projeto, o valor de R$ 40 mil devem 

ser contratados via Seleção Pública de Fornecedores. 

 
Obviamente que despesas incapazes de serem planejadas poderão, excepcionalmente, ter um manejo 

diferente. Porém, a regra geral, consoante entendimento desse Setor, é de que o o valor de R$ 40 mil previsto 

no Decreto deva ser considerado com base no período do contrato/convênio. 

 
Conclusão: 

 

Portanto, a Assessoria Jurídica vem manifestar seu posicionamento de que o limite de compra direta previsto 

no Decreto 8241/14, de R$ 40.000,00, deve ser calculado para toda a vigência do projeto, e não por ano. Tal 

entendimento está alinhado ao posicionamento do TCU, conforme expresso nos Acórdãos mencionados 

acima. 

 
Importante frisar que o limite para compras diretas supracitado não é referente ao total das compras do projeto, 

e sim ao total de compras ou contratações realizadas em um certo elemento de despesa ou tipo de material, 

como por exemplo os serviços gráficos ou materiais elétricos. 

 
Justificamos, ainda, que o referido posicionamento de cômputo do período total do Projeto, e não anual 

como fazem algumas Fundações e órgãos da Administração Pública, está escorado no fato, também, de que 

desde o início do Contrato/Convênio a Fundação e sua Apoiada são sabedores do prazo de execução do projeto 

de pesquisa ou extensão, ao contrário da Administração Pública que possui o orçamento anual. No caso dos 

projetos, o orçamento não é anual, e sim global. 

 

Pelotas, 26 de outubro de 2021. 

 

 
 

Guilherme Goldani    

OAB/RS 75.847 
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