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PARECER JURÍDICO / 2020 

1 - CONSULTA. 

A Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Araguaia/PA, mediante 

Despacho no Processo, solicita parecer para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA- PA. 

O processo foi recebido devidamente paginado, contendo 53 laudas 

rubricadas. 

Nos autos estão contidos solicitação de despesa (fl.03), termo de referência 

(fls. 04/11), justificativa (fls. 12), propostas de 03 (três) (empresas) (fls.13/15), justificativa de 

preço (fl. 16), mapa de cotação (fl. 17), declaração de previsão orçamentária (fls. 21), razão da 

escolha do fornecedor (fl.23), termo de ratificação de dispensa de licitação (fl.24), portaria nº 

101/2020 (fl. 25/26), despacho (fl.27), documentos e certidões do fornecedor (fls. 28/45), 

minuta contratual (44/52) e despacho da CPL (fl. 53). 

Diante da solicitação da Comissão Permanente de Licitações, em 

cumprimento ao que determina a Lei 8.666/93, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

de Conceição do Araguaia/PA, encaminha o processo a esta Procuradoria Jurídica para a 

emissão de parecer acerca da legalidade da contratação direta, mediante dispensa de licitação. 

É o relatório. 

Passo a opinar. 
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2 - DA FUNDAMENTAÇÃO 

A exigência para o procedimento licitatório está insculpida no artigo 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 8.666/93, que dispõe: 

 

"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, a qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações". 

 

Entretanto, em algumas situações previamente estabelecidas pela legislação, 

a regra de licitar cede espaço ao princípio da economicidade ou outras razões que revelem 

nítido interesse público em casos em que a licitação é dispensada ou considerada inexigível. 

No art. 24 da Lei n. º 8.666/93 foram estabelecidas vinte e nove situações em 

que é "dispensável" a licitação. Entre elas, “ 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 [...]” , é a 

redação do artigo 24, inciso II. 
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3- DA MINUTA CONTRATUAL 

 

A análise da minuta do contrato por consultor jurídico exigência feita pela própria Lei 

8.666/93, no parágrafo único, art. 38 e suas alterações, in verbis: 

 

Art.38. omissis: 

Parágrafoúnico.As minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 

devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994). 

 

Convém destacar que compete a esta Procuradoria Jurídica, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar em aspectos relativos a 

conveniência e oportunidade da prática de atos administrativos. 

 

Importante transcrever o art. 62, caput e §1º da Lei 8.666/93: 

Art.62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos 

de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 

compreendidos nos limites destas duas modalidades de 

licitação, e facultativo nos demais em que a 

Administração puder substituí-lo por outros instrumentos 

hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço. §1oA minuta do futuro contrato integrará sempre 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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o edital ou ato convocatório da licitação. 

 

No que concerne à minuta contratual, a mesma deverá constar os requisitos dispostos 

no art. 55 da Lei 8.666/93: 

 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os 

critérios de atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 

definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação 

da classificação funcional programática e da categoria 

econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas; 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 

penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta 

Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 

para conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

Este Procurador reputa ser necesssária disposição sobre claúsula contratual que 

aborde matéria relativa ao disposto no inciso III do art. 55 da presente lei. 

Bem como retificação da cláusula 05 (cinco) do contrato, especificamente nos subitens 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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5.1 e 5.2 contém informações com caracteristica de jutificativa de contratação, ou seja, não 

faz alusão ao título em que se encontra, qual seja, item 05 (cinco). PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO 

DE RECEBIMENTO OU EXECUÇÃO. 

Resalta-se que esta cláusula e indispensável nos termo do art. 55, IV. 

 

4- CONCLUSÃO 

Ante o exposto, opina-se favoravelmente ao processo de dispensa de licitação, em razão 

do valor, devendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura demonstrar que não realizou 

nem pretende realizar, no exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou objeto de 

natureza similar que, somadas, ultrapassem o limite máximo legal (fracionamento do objeto). 

É o parecer S.M.J. 

Conceição do Araguaia-PA, 25 de setembro de 2020. 

  

DIOGO RODRIGO DE SOUSA 

PROCURADOR GERAL 
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