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PARECER1  JURÍDICO n2  020/2023 - Proc.Jur/CMA 

Referência' 	 Minuta de contrato administrativo 

Proc. Administrativo 	: 	320/2022 
Proponente' 	 : 	Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Destinatário 	 : 	Comissão Permanente de Licitação 

Nos termos do Enunciado n° 3, do Manual de Boas Práticas Consultivas da 

Advocacia-Geral da Uni5o4, se tem que "a avaliação do procedimento licitatório e 

o exame e aprovação das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, 

convênios, ajustes e instrumentos congêneres  (arts.  38, parágrafo único, e 116 da 

Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993), devem ser realizados sempre por meio de 

Parecer, visto ser necessário que o  &get.°  consultivo demonstre a apreciação de 

todos os elementos indispensáveis à contratação", sendo esse o perfil adotado. 

DO RESUMO 

Trata-se de consulta juridica5  acerca da minuta de contrato administrativo, vinculado ao 

processo administrativo n2 320/2022, tendo como objeto a contratação de projeto 

arquitetônico executivo do novo prédio da Câmara Municipal de Araguaina/TO. 

A minuta fora remetida a Procuradoria Juridica, mediante o Memorando da  CPL  n2 

006/2023, datado de 17 de Janeiro de 2023, para emissão de parecer jurídico, nos moldes 

do artigo 37, inciso II, da Resolução n2  332, de 11 de Abril de 2016, alterada pela Resolução 

n2  386, de 5 de Janeiro de 20226. 

De forma sintetizada, é o relato. Passamos, então, a sua análise. 

INTRODUÇÃO 

O parecerjuridico se trata de uma peça elaborada cuja finalidade é a fundamentação técnica 

acerca do tema proposto, contendo uma análise com as informações necessárias sobre, no 

caso, minuta de contrato administrativo. 

No presente caso, o parecer apresentado é classificado, doutrinariamente, como 

obrigatório, eis que existente previsão no sentido da exigência de sua presença, em 

Portaria n2 1.399 de 05/10/2009 / AGU - Advocacia Geral da União (DOU. 06/10/2009). (...)  Art.  32 0 parecer deverá ser elaborado como resultado de 

estudos e análises jurídicas de natureza complexa que exijam aprofundamento, como também para responder consultas que exijam a demonstração do 

raciocinio jurídico e o seu desenvolvimento. 

2  0 preambulo consiste na indicação do número da pega e de seu respectivo ano, do número do processo e do interessado. (...). Insta asseverar que o 

preâmbulo é um requisito bastante importante, pois, a partir dele, visualiza-se, rapidamente, os elementos identificadores da  pep,  permitindo ao leitor saber 
se está a tratar de um parecer ou outro documento. 

Regimento Interno da CMA -  Art.  68- Considerar-se-á autor da proposição para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário. 

a Advocacia-Geral da União. Manual de Boas Praticas Consultivas. 	ed.  rev.,  ampl. e atual. 2016 

Lei Complementar n2 73/1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e  (la  outras providências, em seu artigo 11: -iks Consultorias J uridicas, 

órgãos administrativa mente subordina dos aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da Republica e ao 

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente: I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo", assim usado como 

parâmetro para fixar a competência de consultoria da Procuradoria Juridica.  
Art.  37. A Procuradoria Juridica, dotada de autonomia funcional, vinculada a Superintendência Administrativa, tetra por atribuição a representação judicial, a 

consultoria e o assessoramento técnico-juridico da  Camara  Municipal, competindo-lhe, ainda: (...) II - Elaboração de parecer jurídico sobre abertura de 
licitação, ispensa ou inexigibilidade; 
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conformidade com o artigo 53, § 19, incisos I e II, da Lei Federal n2  14.133, de 12 de Abril de 

2021, que atualmente regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, vejamos:  

Art.  53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de 

assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de 

legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

12 Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da 

Administração deverá: 

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição 

de prioridade; 

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma 

clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis 

contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em 
consideração na análise jurídica; 

Não compete, contudo, a este órgão jurídico adentrar à conveniência e oportunidade dos 

atos praticados no âmbito da Administração, nem tampouco analisar aspectos de natureza 

eminentemente técnica ou administrativa'. 

Nos dizeres do professor Marcelo  Capistrano  Cavalcante' "o parecer emite um juizo de valor 

qualificado, mais precisamente uma opinião jurídica abalizada a respeito de determinado 

tema de interesse da Administração, elaborado seja pela dúvida suscitada, seja também pela 

necessidade de sua emissão. (...) 0 parecer jurídico apresenta-se como ato administrativo de 

natureza enunciativa, com a função de expressar determinada opinião, e, com isso, atestar 

ou reconhecer uma situação fática ou jurídica sob consulta". 

As condiç6es estabelecidas na presente minuta do contrato administrativo se subordinam 

as regras da Lei Federal n° 14.133, de 19  de Abril de 2021, associada a Lei Municipal n2 2537, 

de 27 de Dezembro de 2007. 

DO MÉRITO DO PRESENTE PARECER 

Consta nos autos o Oficio Gab/Presidente n2 002/2023, requerendo a abertura de 

procedimento administrativo para contratação de profissional para prestação de serviço na 

elaboração de projeto arquitetônico executivo do novo prédio da Câmara Municipal de 

Araguaina. 

0 presente procedimento, encaminhando via Memorando da  CPL  n9  006/2023, datado de 

17 de Janeiro de 2023, aduz que "(...) atendendo o disposto no artigo 75, inciso 11, da Lei 

14.133/2021, solicito elaboração de manifestação técnico jurídico quanto ao 
enquadramento legal da despesa, sendo que a modalidade sugerida deverá ser dispensa de 

licitação (...) //. 

TCU. Acórdão 1492/2021 - Plenário (Auditoria, Relator Ministro Bruno Dantas) Licitação. Parecer  juridic°.  Conteúdo. Competência. Contratação integrada. 

Fundamentação técnica. Não é da competência do parecerista juridico a avaliação de aspectos técnicos para adoção do regime de contratação integrada  (art.  

92 da Lei 12.462/2011). 

CAVALCANTE, Marcelo  Capistrano.  Apontamentos sobre o parecer jurídico na advocacia pública. Conteúdo Juridico,  Brasilia-DF: 10  fey  2021. 
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A doutrina administrativa' do professor  Victor  Aguiar Jardim de Amorim ensina que "(...) a 

análise e aprovação da assessoria jurídica deve, necessariamente, anteceder a divulgação do 

edital e se trata de requisito obrigatório para a validade jurídica do instrumento convocatório 

(..)". 

Por sua vez, o professor Guilherme Carvalho' elucida que: 

"(...) para além do que previu a Lei 8.666/1993, a Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos elenca um conteúdo substancial do que deve estar contido no 

parecer jurídico, bem assim a forma como ele deve ser redigido. Logo no caput do  

art.  53, há a previsão de que "ao final da fase preparatória, o processo licitatório 

seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizara 

controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação". É dizer, o 

parecer jurídico é indispensável para atestar a análise da fase preparatória, 

indicando e distinguindo quais os possíveis pontos, segundo análise estritamente 

jurídica, a serem modificados, de modo a evitar posteriores nulidades, primando 

pela higidez do processo de contratação pública. (...)" 

Nesse sentido, a higidez do parecer jurídico, à luz da Lei Federal n9  14.133, de 12  de Abril de 

2021, notadamente em seu artigo 53, § 19, incisos I e II, estabelece os parâmetros a serem 

adotados no âmbito da análise dos procedimentos licitatórios e sua elaboração (a par de 

qualquer discussão quanto a amplitude e interpretação do texto, conforme faz o professor 

Guilherme Carvalho, em seu artigo "parecer jurídico e a nova lei de licitações"). 

Pois bem! 

Por tal a tal, a presente análise se situa na (im) possibilidade jurídica para contratação direta, 

com dispensa de licitação, de profissional para prestação de serviço na elaboração de projeto 

arquitetônico executivo do novo prédio da Câmara Municipal de Araguaina, cujo termo de 

referência estabeleceu a contratação no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 

reais), com prazo de execução de 2 (dois) meses. 

Luiz Cláudio de Azevedo Chaves", citando Hely Lopes Meirelles, diz que: 

este mestre "bem definiu pareceres administrativos como sendo "manifestações 

de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração". Ainda segundo 

o autor "[para] o saudoso mestre, o parecer possui caráter exclusivamente 

opinativo, não acarretando vinculação da autoridade a que serve de consultor ou 

tampouco os particulares "á sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por 

ato subsequente". 

No que tange a questão da dispensa de licitação, â luz da Lei Federal n° 14.133, de 12 de 

9  Amorim,  Victor  Aguiar jardim de. Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência. 2. ed.  Brasilia:  Senado Federal, Coordenas5o de Edições 

Técnicas, 2018. 
'° https://www.conjur.com.br/2021-jun-11/licitacoes-contratos-parecer-juridico-lei-licitacoes  

"CHAVES, Luiz Claudio de Azevedo. 0 exercicio da  fungi°  do assessor  juridic°  nos processos licitatórios: competências e responsabilidades. Disponivel em: 

https://re  ista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/42/37.  
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Abril de 2021, é necessário observar que se trata de uma exceção a obrigação de licitar e, 

como tal, é necessária a plena justificativa. Tal situação é conclusiva ao se analisar a previsão 

contida no artigo 72, inciso II, da referida norma infraconstitucional:  

Art.  72. 0 processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruido com os seguintes 

documentos: 

(—)  
III  - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

De tal forma que ao existir a previsão legal, é oportuno observar que ao presente parecer é 

solicitado expedição de opinião técnica sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais 

hipótese que lhe fora submetida, sendo esse o texto do § 49  do artigo 53 da Lei Federal n9  

14.133, de 19  de Abril de 2021:  

Art.  53 (...) 

§ 42 Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração 

também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, 

termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, 

outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. 

Partindo desse ponto, cumpre zelar que, a priori, a Administração Pública tem o direito de 

executar todos os contratos que atendem razoavelmente ao interesse público. Como é 

notório, o procedimento licitatório é a regra para licitações, serviços, obras e alienações 

previsto na Constituição Federal, no entanto, o próprio texto constitucional prevê exceções, 

veja-se:  

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 a garantia do cumprimento das obrigações. 

A legislação a que se refere o texto da Constituição é a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho 

de 1992 e, concomitante, a Lei Federal n° 14.133, de 12 de abril de 2021. 

Diz-se isso, pois, a Lei Federal n9 14.133, de 19  de abril de 2021 estabelece:  

Art.  191. Ate o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do  art.  193, a 

Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com 

esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida 
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deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de 

contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no 

referido inciso. 

(•••)  
Art.  193. Revogam-se: 

(••.) 
II - a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

e os  arts.  19 a 47-A da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 

(dois) anos da publicação oficial desta Lei. 

No presente processo administrativo a Administração Pública optou pela aplicação da Lei 

Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, sendo, pois, necessário analisar a partir das 

determinações do seu artigo 75, inciso II:  

Art.  75. É dispensável a licitação: 

(—) 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), no caso de outros serviços e compras; 

É oportuno observar que a indicação do artigo/inciso acima sofreu alteração a partir do 

Decreto Federal n2 11.317, de 29 de Dezembro de 2022, que atualizou o valor estabelecido 

no inciso acima:  

Art.  12  Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei n° 14.133, de 12  de abril 

de 2021, na forma do Anexo. 

(—) 
ANEXO 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI N2 14.133, DE 12  DE ABRIL 

DE 2021 

(.•.)  

Art. 75, caput,  inciso  II 
R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito 

reais e trinta e três centavos) 

  

Vê-se que a aprovação da nova lei permite a prática de dispensa de licitação de acordo com 
o inciso II do referido artigo, sendo o critério de julgamento o de menor preço global, e, 
portanto, enquadra-se no limite de dispensa de licitação. 

A doutrina do mestre José dos Santos Carvalho Filho12  ensina que "(...) a dispensa de licitação 

caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas 

que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. (...). 

legislador considerou que até determinados limites de valor poderia o administrador não 
licitar, distinguindo duas faixas, uma para obras e serviços de engenharia, mais elevada em 
razão do tipo de trabalho, e outra para serviços comuns e compras. (...)". 

0 caso em análise se amolda a condição de "serviços comuns e compras", posto que não se 

enquadra nos casos de obras e serviços de engenharia. A dispensa de licitação ocorre 

" Filho .1 sé dos Santos Carvalho. Manual de direito. 3L ed rev., atual, e ampl. —15o Paulo: Atlas, 2017. 

Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
ir 	 Fone: (63} 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  



6  

O. 06.4,6  
tr 	-CV 

rt 	 GI 

A 	-  

PODER LEGISLATIVO 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

AIL. CÂMARA MUNICIPAL 

, 1 is ARAGUAINA ,,, 	r SUA CASA, SUA VOZ 

quando, embora exista a viabilidade de realização do certame licitatório, este não é realizado 

por ser inoportuno ou inconveniente para a Administração, por força do custo econômico 

da licitação. Em outras palavras, é inviável a realização de uma licitação para a referida 

contratação, pois é considerada pela legislação como dispensável, tendo em vista a maior 

complexidade do certame licitatório, bem como o custo para a sua realização. 

De tal forma que, o presente processo administrativo para se configurar enquadrado nas 

regras da dispensa de licitação deve obedecer aos requisitos legais exigidos, a saber: 

obediência ao teto do valor (artigo 75, inciso II, § 12, inciso II) e a necessária publicação oficial 

(artigo 75, § 32). 

Da obediência ao teto do valor (artigo 75, inciso II, § 1°, inciso II) 

Nesse tópico é oportuno observar que a Lei Federal n° 14.133, de 19 de abril de 2021 assim 

estabelece:  

Art.  75 (...) 

§ 1° Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 

I e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 

(...) 
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos 

como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 

0 legislador, nesse sentido, buscou evitar a burla ao processo licitatório, que não é o caso do 

processo em tela, já que o valor total do objeto a ser contratado já consta no termo de 

referência, se tratando de contratação e serviço único, ausente qualquer previsão de 

parcelamento. 

A respeito disso, o e. Tribunal de Contas da União possui entendimento a partir do acórdão 

2568/2010, da Primeira Câmara, referente aos itens 3.4, 3.5 e 3.6, o voto do Ministro Relator 

MARCOS BEMQUERER. 

Destarte, podemos verificar que no caso em tela, resta configurado o elemento necessário 

para a contratação almejada, bem como estão presentes os princípios norteadores do direito 

administrativo, mormente o da legalidade, do interesse público, menor onerosidade, dentre 

outros, não havendo até o presente momento qualquer irregularidade aparente que possa 

macular o feito. 

Da necessária publicação oficial (artigo 75, § 32) 

Este ato deverá ocorrer a seguir da apresentação do parecer, em continuidade ao processo 

licitatório ora analisado. 

Entretanto, não obstante, se tratar de situação de dispensa do procedimento licitatório, 
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todas as outras condições de habilitação para contratar com a Administração Pública devem 

ser atendidas, numa sequência lógica, na conformidade da Lei Federal n2  14.133, de 19 de 

abril de 2021. 

Importa, ainda, mencionar que a habilitação é uma das etapas mais importantes do certame, 

sendo fundamental para que o licitante tenha sucesso nos processos de licitações, pois do 

contrário, se não satisfazer as exigências necessárias, apresentando a documentação e 

condições elencadas e exigidas, não será declarado vencedor mesmo que seu preço seja o 

ma is competitivo. Vejamos a previsão legal:  

Art.  62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de 

informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: 

I - jurídica; 

II - técnica;  

III  - fiscal, social e trabalhista; 

IV - econômico-financeira. 

De outra banda, a Lei Federal n9 14.133, de 19  de abril de 2021, em seu artigo 95, caput, 

possibilidade a dispensa a elaboração de contrato, sendo uma dela a dispensa por licitação 

em razão do valor:  

Art.  95. 0 instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em 
que a Administração poderá substitui-lo por outro instrumento hábil, como carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 

execução de serviço: 

I - dispensa de licitação em razão de valor; 

Entretanto, por vigorar na Administração Pública o principio da motivação e o da 

publicidade, se recomenda a elaboração de termo escrito, nas modalidades previstas no 

artigo acima, preferencialmente, o contrato administrativo, em obediência a previsão 

contida no artigo 22, § 19, e artigo 50, § 3°, da Lei Federal n2  9.784, de 29 de Janeiro de 1999, 

que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicado, 

por analogia, ao caso em análise, vejamos:  

Art.  22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada 

senão quando a lei expressamente a exigir. 

§ 12 Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a 

data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. 

(•••)  
Art.  50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 
dos fundamentos juridicos, quando: 

(--) 
§ 32 A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões 

orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. 

É imperioso destacar que a atividade administrativa se subordina, dentre outros, ao principio 
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PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA, Estado do Tocantins, 
aos 19 dias do mês de Janeiro de 2023.  

VICTOR GU 	iiá RREI RA MILHOMEM  

Procurador-Chefe ra Municipal de Araguaina 

AL. CÂMARA MUNICIPAL 

SUA CASA, SUA VOZ PODER LEGISLATIVO 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

da legalidade, o que impõe ao agente público a observância aos ditames legais para firmar 

contratações, ainda que de licitações dispensadas, para atender o interesse público. 

Quanto às certidões que atestam a regularidade fiscal e trabalhista da parte contratada, é 

oportuno enfatizar que devem ser sempre verificados os prazos de validade, devendo as 

mesmas, se vencidas, serem atualizadas antes da formalização do aditamento pretendido. 

Igualmente, cabe lembrar que a contratada deverá manter a condição de regularidade fiscal 

durante toda a execução da avença, cumprindo à Administração Pública empreender, nesse 

particular, a devida fiscalização. 

DA CONCLUSÃO 

Desse modo'3, abstraindo-nos das questões atinentes à conveniência e oportunidade do 

aditamento, bem como dos demais aspectos técnicos e administrativos, todos da alçada do 

gestor, esta Procuradoria manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente minuta de contrato 

administrativo, com fulcro no artigo 53, § 12, incisos I e II, da Lei Federal n2  14.133, de 1° de 

Abril de 2021, desde que atendidas as orientações constantes deste parecer14. 

É o parecer. 

.BPC ne 2— Enunciado: As manifestações consultivas devem ser redigidas de forma clara, com especial cuidado à conclusão, a ser apartada da fundamentação 

e conter exposição especificada das orientações e recomendações formuladas, utilizando-se tópicos para cada encaminhamento proposto, a fim de permitir 

autoridade pública consulente sua fácil compreensão e atendimento. (Advocacia-Geral da União. Manual de Boas Praticas Consultivas. Ll° ed.  rev.,  a mpl. e 

atual. 2016) 
IA BCP 	5 — Enunciado: Ao Cirgão Consultivo que em caso concreto haja exteriorizado juizo conclusivo de aprovação de minuta de edital ou contrato e tenha 

sugerido as alterações necessárias, não incumbe pronunciamento subsequente de verificação do cumprimento das recomendações consignadas. (Advocacia-

Geral da t,jniâo. Manual de Boas Práticas Consultivas. 4! ed.  rev.,  ampl. e atual. 2016) 
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