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SÍNTESE JURÍDICA 

Por JML Consultoria1 

Contratação direta. Autorização e ratificação 

Questão que comumente surge é a pertinente à necessidade de autorização prévia para instauração 

de processo administrativo na hipótese de dispensa ou inexigibilidade, ou se seria suficiente a ratificação a 

que alude o art. 26, da Lei 8.666/93. 

Sempre válido registrar que as contratações realizadas pela Administração Pública devem ser 

precedidas de licitação, à luz do dever imposto pela Constituição Federal2. 

No entanto, a própria Constituição ao prescrever o dever de licitar já reservou à lei a competência 

para estabelecer as exceções. São os casos de contratações diretas por dispensa de licitação – admitidas nos 

casos previstos no art. 24 da Lei 8.666, cujo rol é exaustivo – e por inexigibilidade – que pressupõe a 

inviabilidade de competição e está prevista no art. 25, de forma exemplificativa. 

E, considerando que a formalização é da essência dos atos administrativos, tendo por finalidade 

permitir o controle, seja pela Corte de Contas, seja pelo cidadão, tem-se que as contratações diretas também 

devem ser adequadamente formalizadas em processo administrativo próprio, autuado, protocolado e 

numerado, a ele anexando os documentos necessários.3 

Ademais, as contratações diretas exigem justificativa da pretensão; autorização para deflagração 

do processo; a indicação de recursos para atendimento da despesa; a verificação da idoneidade e capacidade 

do pretenso contratado em executar o objeto; o fundamento legal que a ampara; a justificativa do preço, pois 

não se admite contratação desvantajosa; ratificação da contratação direta pela autoridade superior e 

respectiva publicação em imprensa oficial, nos termos do que dispõe a Lei 8.666: 

“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. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

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.  (Incluído pela Lei nº 

9.648, de 1998)” (grifou-se) 

Embora o art. 26, da Lei 8.666/93, não prescreva expressamente a necessidade de autorização no 

momento da abertura do processo, é forçoso reconhecer que a norma se refere à ratificação, que consiste na 

 
1 Texto elaborado pelas consultoras Ana Carolina Coura Vicente Machado e Julieta Mendes Lopes Vareschini. 
2 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
3 Conforme dispõe o art. 38 da Lei 8.666: “O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso 

próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (...) VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, 

dispensa ou inexigibilidade; (...) XI - outros comprovantes de publicações; XII - demais documentos relativos à licitação.” 
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confirmação de uma aprovação anterior. Ou seja, a ratificação nada mais é do que o exercício do controle em 

face de um ato aprovado anteriormente. 

Portanto, autorizada a contratação direta pelo agente competente, este deve comunicar sua decisão, 

em três dias, à Autoridade Superior do órgão ou entidade, que deverá, a partir desse momento, providenciar 

o termo de ratificação da dispensa ou inexigibilidade da licitação, publicando-o na imprensa oficial em no 

máximo cinco dias (contados a partir da data do termo de ratificação, no entendimento dessa Consultoria), 

como condição de eficácia dos atos praticados. 

Neste sentido é o ensinamento de Sidney Bittencourt: 

Trata-se de atividade típica de controle, uma vez que, após a primeira avaliação de hipótese incidente de 

inviabilidade de competição realizada pelo ordenador de despesas, cabe à autoridade superior àquele o 

juízo final, para então ser providenciada a publicação em diário oficial ou seu substitutivo. 

(...) 

A norma não indica quem seria a autoridade superior a ser comunicada. A definição dependerá, portanto, de 

disposições e normas internas de cada organização. Na omissão, entende-se que seria o dirigente 

hierarquicamente superior àquele que concluiu pela dispensa, inexigibilidade ou retardamento. 

(...) 

Quando a lei aponta para a necessidade de satisfação, está estabelecendo um ato de controle. Pode a 

autoridade, portanto, após avaliar o processo, não ratificar. 

Assim, ao recebê-lo, poderá ratificá-lo ou não, caso vislumbre o não preenchimento dos requisitos necessários, 

anulando-o, na existência de vícios, ou devolvendo-o para retificação, se assim entender possível”4 (grifo 

nosso) 

O Tribunal de Contas da União, ao definir o procedimento a ser adotado nas contratações diretas, 

em sua Cartilha sobre Licitações e Contratos Administrativos, deixa claro a necessidade de autorização pelo 

ordenador de despesa e ratificação pela autoridade superior, de sorte que esta não supre àquela: 

“Dispensas, exceto por valor, situações de inexigibilidade e retardamento, previstos na Lei de Licitações, 

deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos, necessariamente justificados. 

Exemplo: Diretor da Divisão de Material de determinado órgão tem prazo de três dias para comunicar ao 

Secretário-Geral autorização para realizar determinada despesa. O Secretário-Geral, por sua vez, terá cinco 

dias para ratificar a autorização e promover a publicação na imprensa oficial: 

• data da autorização do Diretor: 8 de fevereiro de 2010; 

• data limite para comunicação ao Secretário-Geral (até três dias após a autorização do diretor): 11 de 

fevereiro de 2010; 

• data limite para o Secretário-Geral promover a ratificação e publicação da despesa (até cinco dias após o 

Secretário-Geral receber o processo): 16 de fevereiro de 2010. 

Em observância ao princípio da economicidade, é obrigatória a publicação dos atos de dispensa e de 

inexigibilidade relativos aos casos previstos no art. 24, incisos III a XX IV, e art. 25 da Lei nº 8.666/1993, 

somente quando os valores contratados forem superiores aos limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da lei 

citada.”5 

 

“Roteiro prático para contratação direta 

Demais Casos de Licitação Dispensável e Inexigível 

Processo administrativo de contratação direta será instruído com os elementos previstos no art. 26 da Lei nº 

 
4 BITTENCOURT, Sidney. Licitação Passo a Passo. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p.299-300. 
5 Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: 

TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 578. 
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8.666/1993, sendo dispensa de licitação, com base nos incisos III e seguintes do art. 24 e inexigibilidade de 

licitação, com amparo no art. 25, observados os passos a seguir: 

1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto; 

2. justificativa da necessidade do objeto; 

3. caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, se for o caso; 

4. elaboração da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades 

a serem adquiridas; 

5. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que couber; 

6. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 

7. razões da escolha do fornecedor do bem, executante da obra ou prestador do serviço; 

8. juntada aos autos do original da(s) proposta(s); 

9. juntada aos autos do original ou cópia autenticada ou conferida com o original dos documentos de 

habilitação exigidos; 

• certificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às informações 

disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 

na Lei nº 8.666/1993; 

• nesse caso, deverá ser juntada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 

10. declaração de exclusividade, quanto à inexigibilidade de licitação, fornecida pelo registro do comércio do 

local onde será realizada a contratação de bens, obras ou serviços, ou pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou ainda por entidades equivalentes; 

11. justificativa das situações de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, acompanhadas dos elementos 

necessários que as caracterizem, conforme o caso;  

12. justificativa do preço; 

13. pareceres técnicos e/ou jurídicos; 

14. se for o caso, documento de aprovação dos projetos de pesquisa para os quais os bens serão alocados; 

15. inclusão de quaisquer outros documentos necessários à caracterização da contratação direta; 

16. autorização do ordenador de despesa; 

17. comunicação à autoridade superior, no prazo de três dias, da dispensa ou da situação de inexigibilidade 

de licitação; 

18. ratificação e publicação da dispensa ou da inexigibilidade de licitação na imprensa oficial, no prazo de 

cinco dias, a contar do recebimento do processo pela autoridade superior; 

19. emissão da nota de empenho respectiva; 

20. assinatura do contrato ou retirada da carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem 

de execução do serviço, quando for o caso.”6 (grifou-se) 

A Lei não define, porém, de quem é a competência para aprovação, tampouco para a ratificação, 

impondo-se a regulamentação em norma interna. Mas deve-se ter em mente que, sendo a ratificação um ato 

de controle, conforme a estrutura administrativa do órgão a ratificação deve recair sob autoridade 

hierarquicamente superior à definida para autorização7, razão pela qual não se cogita postergar o ato de 

aprovação para o final do processo, posto que não se confunde com a ratificação. 8 

 
6 Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações..., p. 633-634. 
7 “(...) não pode a autoridade ratificar ato de agente que atuou por delegação sua, pois o delegante não pode ratificar o ato do agente 

delegado;” FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.  Op. cit. p.663. 
8 Saliente-se, porém, que na visão de Marçal Justen Filho, a ratificação pela autoridade superior se torna desnecessária quando a decisão 

pela contratação direta se deu pela mais alta autoridade hierárquica: “Não há cabimento de uma “ratificação” quando a contratação é 

produzida pela própria autoridade de mais alta hierarquia. A finalidade da ratificação já se produziu quando a autoridade de 

hierarquia mais elevada praticou, ela própria, o ato de contratação direta. Portanto, não há necessidade de novos atos formais, sem 

conteúdo ou utilidade autônomos. 

Nem teria cabimento submeter o ato à aprovação de autoridade integrante de outra órbita jurídica. Exigência dessa ordem significaria 

condicionar a eficácia dos atos praticados pela sociedade de economia mista à manifestação de outra pessoa autônoma. A lei 8.666/1993 

não contém regra assim disposta.” 

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 633. 
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Diante o exposto, essa Consultoria não vislumbra a possibilidade de postergar a autorização da 

contratação direta para o ato de ratificação, pois a interpretação sistemática do artigo 26, da Lei 8.666/1993, 

induz à necessidade de dois momentos distintos, por autoridades diversas9. 

 

 
9 Em que pese a literalidade do art. 26, da Lei 8.666/93, a autorização também se faz necessária na contratação direta em razão do valor, 

por ser inerente à formalização do ato administrativo. Sobre o procedimento a ser adotado nessa hipótese, recomenda-se a leitura da 

Cartilha do TCU: Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e 

ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 634. 

  


