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PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 04/2022 – PLCC/PGE/AP 

 

PROCESSO PRODOC Nº. 0019.0722.2722.0001/2022 PLCC/PGE 

INTERESSADOS: Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado do Amapá. 

ASSUNTO: Procedimentos para a contratação de concessionárias de serviço público deque 

detêm a exclusividade de exploração do serviço. 

 

EMENTA: REEDIÇÃO DE ORIENTAÇÃO REFERENCIAL, 

EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER JURÍDICO 

REFERENCIAL Nº 02/2021 – PLCC/PGE (DIREITO 

ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

MONOPÓLIO). 1) Inexigibilidade de Licitação. Art. 25, 

caput, da Lei nº 8.666/93. Fornecedor Exclusivo. 2) 

Dispensa de Licitação. Art. 24, inc. XXII, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 3) Elementos que devem 

constar na instrução de todos os processos 

repetitivos e idênticos de contratação direta das 

concessionárias de serviço público essencial que 

detenham exclusividade na prestação do serviço em 

relação ao fornecimento de água e coleta de esgoto 

sanitário, distribuição de energia elétrica e serviços 

postais prestados em regime de monopólio. 4) 

Necessidade de uniformizar o procedimento para a 

contratação direta de serviços públicos essenciais 

explorados em regime de monopólio no âmbito dos 

Órgãos e Entidades da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 

Estadual. 5) PARECER REFERENCIAL. 

 

 

1. DO PARECER REFERENCIAL 

 

O parecer referencial é peça jurídica voltada a orientar a Administração em 

processos e expedientes administrativos que tratam de situação idêntica ao paradigma, 

sob o ponto de vista das orientações jurídicas ali traçadas. 
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Trata-se de instrumento de racionalização do trabalho consultivo 

desenvolvido, no âmbito deste Estado, pela Procuradoria-Geral do Amapá, especificamente 

pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado – CONSUP, através da Resolução nº 

006/2020-CONSUP/PGE. 

A normativa regulamenta a elaboração de Parecer Referencial pelas 

Procuradorias Jurídicas e Consultorias Jurídicas e sua utilização pela Administração Pública, 

sendo admissível quando houver processos e expedientes administrativos com os mesmos 

pressupostos fáticos e jurídicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica 

uniforme, cuja observância dependa de mera conferência de dados e/ou documentos 

constantes dos autos. 

O CONSUP da PGE-AP, nos termos do artigo 1º da norma, assim resolve: 

Art. 1º Autorizar a elaboração de Parecer Referencial, a critério da Chefia da 

Consultoria Jurídica e/ou Procuradoria Jurídica Especializada, quando houver 

processos e expedientes administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e 

jurídicos anteriormente exarados, para os quais seja possível estabelecer 

orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de mera conferência de 

dados e/ou documentos constantes dos autos.  

§1º Considera-se Parecer Referencial a peça jurídica voltada a orientar a 

Administração em processos e expedientes administrativos que tratam de 

situação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista das orientações jurídicas ali 

traçadas, quando houver subsunção do conjunto fático ao contexto jurídico 

apresentado. 

(Grifos Nossos) 

A medida já vem sendo adotada por várias Procuradorias estaduais, em suas 

respectivas esferas, e pela Advocacia-Geral da União. Inclusive, o Manual de boas práticas 

consultivas da AGU orienta a elaboração de pareceres orientadores da atuação do gestor, 

possibilitando a padronização quanto aos assuntos que envolvam manifestações repetitivas 

ou possam despertar dúvidas jurídicas. Vejamos: 

 

Embora a atividade consultiva não se confunda com as atividades da 

Entidade/Órgão Assessorado, o Órgão Consultivo possui importante papel no 

sentido de estimular a padronização e orientação geral a respeito de assuntos que 

despertaram ou possam despertar dúvidas jurídicas. Deste modo, é recomendável 

a elaboração de minutas padrão de documentos administrativos, treinamentos 

com os gestores e pareceres com orientações “in abstrato”, a fim de subsidiar a 
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prática de atos relacionados a projetos ou políticas públicas que envolvam 

manifestações repetitivas ou de baixa complexidade jurídica. (Enunciado nº 34 do 

Manual de Boas Práticas da AdvocaciaGeral da União) (Grifos Nossos) 

 

Dessa forma, em razão do elevado número de demandas consultivas e da real 

necessidade de organização dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado Amapá, 

mostra-se necessária a produção do ato. 

Outrossim, a elaboração de opinativos de referência contribuem para a 

efetivação do princípio da eficiência, previsto no art. 37, “caput”, da Constituição Federal e 

racionalização dos trabalhos nas Procuradorias Jurídicas, sendo possível conferir maior 

celeridade e economia aos procedimentos administrativos em geral, decorrente da própria 

essência de Administração Pública Gerencial. 

De modo específico, o objetivo do parecer referencial, nesse caso peculiar, é 

alinhar as orientações gerais e garantir diretrizes prévias quanto à instrução processual, 

conferindo maior presteza na necessidade de uniformizar o procedimento para 

contratação das concessionárias de serviço público essencial que detenham exclusividade 

na prestação do serviço em relação ao fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, 

distribuição de energia elétrica e serviços postais prestados em regime de monopólio. 

A adoção da presente manifestação referencial foi motivada pela realização 

de CONSULTA JURÍDICA formulada pelo INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM 

à Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios da PGE (Processo nº 

0060.0258.2394.0002/2021-GAB/IPEM), acerca do adequado trâmite dos processos 

administrativos para a contratação das seguintes empresas: Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT – CORREIOS), da Companhia de Eletricidade do Estado do Amapá (CEA) e da 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA), concessionárias de serviço público que 

detêm a exclusividade de exploração de serviços no Estado do Amapá. 

A pertinência do recurso se evidencia, ainda, em decorrência do art. 4º, I e II 

da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE, uma vez que o presente parecer abrangerá todas 

as questões jurídicas que possam envolver as matérias idênticas e recorrentes, cabendo à 

área técnica ou técnico-jurídica no órgão de origem atestar, de forma expressa, que o caso 

concreto se amolda aos termos do pronunciamento que serviu de referência. 
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Dessa forma, a atividade jurídica exercida após a emissão do parecer 

referencial deverá se restringir à verificação do atendimento das exigências legais, a partir 

da conferência ou simples interpretação de documentos constantes nos autos. 

Assim, deve o órgão ou entidade contratante proceder à instrução processual 

conforme as orientações do referencial e observar a Lista de Verificação específica elaborada 

pela Procuradoria de Licitações Contratos e Convênios, disponível no sítio eletrônico da PGE. 

Conveniente, ainda, ressaltar que a medida referencial tem prazo de 

validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação no sítio eletrônico da Procuradoria-

Geral do Estado, no link: https://pge.portal.ap.gov.br/, em consonância com o art. 11, §1º 

da Resolução citada.  

Entretanto, resta garantida a atualidade das orientações, posto que, de 

acordo com o art. 6º, parágrafo único do mesmo diploma, em caso de alteração da 

legislação que fundamentou o Parecer Referencial, o órgão da Administração deverá suscitar 

ao emissor eventual necessidade de substituição da orientação precedente, sem prejuízo do 

dever funcional do Procurador de Estado de se manter atualizado com a legislação e 

regulamentos editados e solicitar os ajustes pertinentes. 

 

2. DA CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO 

Regra geral, o Poder Público deve observar o disposto no Art. 37, inciso XXI, 

da Carta Magna1, que traz a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para 

firmar contratos. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de 

exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação e admite a 

possibilidade de existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, 

autorizando a Administração Pública a celebrar contratações diretas sem a concretização de 

certame licitatório, que vêm esculpidas nos artigos 24 (dispensabilidade) e 25 

(inexigibilidade).  

Os casos de dispensa de licitação estão delineados, de forma taxativa, nos 

incisos do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, expressando situações em que se facultou à 

 
1 “Art.37. (...) 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 (...). ” 
(grifo nosso). 
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Administração Pública realizar, ou não, procedimento licitatório, a mercê de seu poder 

discricionário de conveniência, oportunidade e, sobretudo, interesse público. 

Já o art. 25 da norma em comento refere-se à inexigibilidade de licitação, ou 

seja, situação em que o procedimento de seleção seria inócuo, tendo em vista a inviabilidade 

de competição, por características do mercado que escapam à alçada do administrador 

público, para a contratação de certos objetos de que a Administração Pública necessite.  

Conforme ampla doutrina e jurisprudência, o rol apresentado nos três incisos do dispositivo 

é exemplificativo. 

Ocorre que os casos de contratação direta demandam que os processos sejam 

devidamente instruídos, devendo a Administração certificar-se da presença dos seguintes 

requisitos: a) cumprimento das etapas do planejamento da contratação, no que couber; b) 

regular formalização da contratação em processo administrativo; c) certificação de reserva 

de recursos orçamentários; d) comprovação de inexistência de óbices para a contratação 

pela Administração. 

As situações abrangidas pela consulta jurídica referem-se à contratação das 

concessionárias de serviço público essencial que detenham exclusividade na prestação do 

serviço em relação ao fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, distribuição de 

energia elétrica e serviços postais prestados em regime de monopólio que se amoldam 

perfeitamente à hipótese legal de exceção à regra da licitação, casos em que a licitação 

poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar 

CONTRATAÇÃO DIRETA sem a concretização de certame licitatório. 

Embora configurada a hipótese de contratação direta, cada contratação deve 

ser fundamentada em hipótese específica prevista na Lei nº 8.666/93, sendo indispensável o 

correto enquadramento da contratação para garantir a regularidade do feito. 

 

3. DA CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO E DA ECT  

O presente parecer jurídico referencial tem cabimento para a contratação de 

fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário e serviços postais prestados em regime 

de monopólio, quando configurada hipótese de inexigibilidade de licitação, por 

inviabilidade de competição, prevista no art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93, que dispõe o 

seguinte:  
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Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: [...] 

 

A inexigibilidade decorre da inviabilidade de competição, em face da 

ausência de alguns dos pressupostos que autorizariam a instauração da licitação. Tal 

inviabilidade deriva da falta de pluralidade de sujeitos em condições de contratar ou da 

impossibilidade de se estabelecer critérios objetivos de julgamento, hipóteses em que, 

ainda que a Administração quisesse realizar uma competição, não teria como. Portanto, não 

havendo disputa, não há como falar em licitação. 

No vertente caso, os serviços são prestados em exclusividade no Estado do 

Amapá, quais sejam: 

a) A prestação do serviço público essencial de abastecimento de água e 

saneamento básico no Estado do Amapá. 

Inicialmente o serviço era de exclusividade da concessionária Companhia de 

Água e Esgoto do Amapá – CAESA (CNPJ 05.976.311/0001-04). Criada em 4 de março de 

1969 e constituída em 24 de abril de 1973, é sociedade de economia mista, tendo o Estado 

do Amapá como acionista majoritário. Ademais, detinha a exclusividade de exploração do 

serviço público de captação, tratamento e distribuição de água tratada, bem como do 

esgotamento sanitário no Estado do Amapá, conforme o Decreto-Lei nº 490/19692. 

Recentemente, todavia, foi realizada licitação na modalidade concorrência 

internacional n.º 001/2021 – SEPLAN, visando a outorga de concessão da prestação 

regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 

dos serviços complementares dos municípios do Estado do Amapá, na qual sagrou-se 

vencedor o CONSÓRCIO MARCO ZERO composto pelas empresas EQUATORIAL 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (CNPJ nº 43.017.886/0001-99) e SAM AMBIENTAL 

E ENGENHARIA S.A. (CNPJ nº 18.134.047/0001-03). O respectivo Contrato de Concessão 

prevê em seu item 5 que a outorga se dará com exclusividade. 

5. OBJETO DA CONCESSÃO 

 

2 Informações constantes na “MANIFESTAÇÃO – GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO” encartada aos autos. 



      

 

PROCURADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS-PLCC 

Endereço: Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº 396 – Bairro: Centro – Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Tel.: (096) 3131-2813 / 3131-2836. 

 
 

7 

 

A CONCESSÃO tem por objeto a PRESTAÇÃO REGIONALIZADA, com 
exclusividade, dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, na ÁREA DE 
CONCESSÃO, por meio da exploração das infraestruturas integrantes do 
SISTEMA, de acordo com a descrição, características e especificações 
técnicas detalhadas no presente CONTRATO e seus ANEXOS, nos Planos 
Municipais de Água e Esgoto e na legislação aplicável. 

Acontece que, atualmente, ainda vige período de transição. Portanto, 
assinado o contrato, iniciou-se em 13/01/2022, com previsão de encerramento em 
13/07/2022, o PERÍODO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, período de 180 (cento e 
oitenta) dias, podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias em comum acordo das 
partes, durante o qual a concessionária fará o acompanhamento intensivo das atividades 
relacionadas à operação do sistema. Desse modo, a CAESA, para todos os efeitos, 
permance figurando como responsável direto pela OPERAÇÃO DO SISTEMA e titular das 
receitas provenientes desta operação. 

b) Serviços de recebimento, transporte e entrega de cartas e cartão postal  

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (CNPJ 34.028.316/0001-

03) é empresa pública (entidade da Administração Indireta da União), criada pelo Decreto-

Lei nº 509, de 10 de março de 1969, a qual foram designados com exclusividade os serviços 

de recebimento, transporte e entrega de cartas e cartão postal, conforme definido pelo art. 

9º da Lei nº 6.538/78. A ECT ostenta o chamado “privilégio postal”, reconhecido pelo 

Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 46, de modo que é a única prestadora dos serviços 

postais prestados em regime de monopólio em todo o território nacional. 

Verifica-se, portanto, a subsunção da previsão legal acima transcrita às 

empresas mencionadas, tendo em conta que tratam-se de concessionárias de serviço 

público que detêm a exclusividade de exploração dos serviços mencionados, restando 

configurada, desta feita, a inviabilidade de competição, e, por conseguinte, a inexigibilidade 

de certame licitatório, o que tornaria eventual licitação contraproducente. 

Cabe registrar que a CAESA e os CORREIOS dispõem de condições 

particulares que autorizariam o enquadramento da presente contratação também na 

hipótese típica prevista no art. 24, inc. VIII, da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: [...]  

VIII - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data 
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anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado. (grifo nosso) 

Diante da perfeita subsunção do fato à norma em ambos os casos, deve a 

Administração servir-se das lições doutrinárias acerca da natureza jurídica de cada um dos 

institutos para fazer a opção pelo fundamento mais adequado para a contratação.  

Neste aspecto, cite-se a relevantíssima contribuição do administrativista 

Marçal Justen Filho acerca da discrepância existente entre os institutos da inexigibilidade e 

dispensa de licitação, lecionando que: 

As diferenças entre inexigibilidade e dispensa de licitação são evidentes. Não se 

trata de questão irrelevante ou meramente retórica, mas de alternativas distintas 

em sua própria natureza, com regime jurídico diverso. 

A inexigibilidade é um conceito logicamente anterior ao da dispensa. Naquela, a 

licitação não é instaurada por inviabilidade de competição. Vale dizer, instaurar a 

licitação em caso de dispensa significaria deixar de obter uma proposta ou obter 

proposta inadequada.  Na dispensa, a competição é viável e, teoricamente, a 

licitação poderia ser promovida. Não o é porque, diante das circunstâncias, a Lei 

reputa que a licitação poderia conduzir à seleção de solução que não seria a 

melhor, tendo em vista circunstâncias peculiares.  

Em suma, a inexigibilidade é uma imposição da realidade extranormativa, 

enquanto a dispensa é uma criação legislativa.  Como decorrência direta, o 

elenco de causas de inexigibilidade contido na Lei tem cunho meramente 

exemplificativo. Já os casos de dispensa são exaustivos, o que não significa afirmar 

que todos se encontram na Lei nº 8.666. Outras leis existem, prevendo casos de 

dispensa de licitação.  

Como decorrência, a conclusão acerca da caracterização da inexigibilidade faz-se 

em momento logicamente anterior ao do reconhecimento da dispensa. Num 

primeiro momento, avalia-se se a competição é ou não viável. Se não o for, 

caracteriza-se a inexigibilidade. Se houver viabilidade de competição, passa-se à 

verificação da existência de alguma hipótese de dispensa. (original sem grifos) 

Logo, no caso em análise, prepondera a inexigibilidade de licitação tendo em 

vista a absoluta inviabilidade de competição por tratar-se de serviço público explorado de 

forma exclusiva pelas pessoas jurídicas mencionadas. A opção pelo fundamento da 

inexigibilidade para a contratação dos objetos em tela encontra-se alinhada com o 

entendimento do Tribunal de Contas da União expresso no seguinte julgado: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: [...] 
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9.5. determinar à Direção-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Piauí que: [...] 

9.5.15.  enquadre corretamente, como de inexigibilidade, nos respectivos 

processos as hipóteses de contratação direta de serviços de Correios, Água e 

Imprensa Nacional, com fundamento no art.  25, da Lei nº 8.666/93, e não de 

dispensa de licitação; (Acórdão nº 5249/2008 – original sem destaques) 

Assim, no âmbito do Estado do Amapá, devem as contratações da 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA (CNPJ 05.976.311/0001-04) - responsável 

enquanto vigora o período de operação assistida do sistema, ou com o CONSÓRCIO MARCO 

ZERO (composto pelas empresas EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (CNPJ 

nº 43.017.886/0001- 99) e SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA S.A. (CNPJ nº 18.134.047/0001-

03) – quando ultrapassado o período de operação assistida, e da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT (CNPJ 34.028.316/0001-03), para a prestação de serviços 

postais prestados em regime de monopólio, ser fundamentadas na hipótese de 

inexigibilidade de licitação do art.25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

É imperioso ressaltar, no que tange à contratação da ECT, que o presente 

parecer jurídico referencial abrange somente a contratação dos serviços postais prestados 

em regime de monopólio, ou seja, aqueles elencados no art. 9º da Lei nº 6.538/783 (carta, 

cartão-postal, correspondência agrupada e selos), pois somente estes se inserem na 

hipótese de inexigibilidade de licitação do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

Para os demais serviços postais ofertados pela ECT, prestados em regime de 

concorrência (que são aqueles que não foram elencados no art. 9º da Lei nº 6.538/78), é 

juridicamente possível a contratação direta, porém com fundamento no art. 24, VIII, da Lei 

nº 8.666/93: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: [...]  

VIII - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 

 
3 Art. 9º. São exploradas pela União, em regime de monopólio, as seguintes atividades postais: 
I - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, de carta e cartão-postal; 
II - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, de correspondência agrupada; 
III - fabricação, emissão de selos e de outras fórmulas de franqueamento postal. 
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Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data 
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado. (grifo nosso) 

É importante ressaltar também que tal posicionamento, quanto à 

possibilidade de contratação direta da ECT para prestação dos serviços de logística 

integrada, não obstante renomados doutrinadores4 e o Tribunal de Contas da União5 

entenderem em sentido contrário, tem como base a decisão judicial proferida pela Segunda 

Turma  do Supremo  Tribunal Federal, em acórdão de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, 

proferido em sede de Mandado de Segurança 34.939/DF, que entendeu pela cassação dos 

Acórdãos 1.800/2016 e 213/2017 - ambos do Plenário do TCU e que consideravam ilegal a 

contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para a prestação de 

serviços de logística à Administração Pública via dispensa de licitação. 

O Supremo Tribunal Federal entende que tais atividades, que não integram o 

“monopólio postal”, embora não seja atividade exclusiva dos CORREIOS, eis que prestado 

em regime de concorrência com particulares, referido serviço deve ser entendido como 

afim ao serviço postal, o que justifica a aplicação do regime diferenciado, vejamos: 

Assim, conclui-se que o serviço de logística, apesar de tratar-se de atividade não 

exclusiva dos Correios, prestado em regime de concorrência com particulares, 

deve ser entendido, ao menos, como serviço afim ao serviço postal, o que justifica 

a aplicação de um regime diferenciado. Acrescente-se a isso o fato de que a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi criada no ano de1969 e, apesar de, 

à época, não constarem, expressamente, em suas atividades, os serviços de 

logística, constam dos autos documentos que  demonstram  que há  muito  já 

prestava tais serviços, inclusive desde antes da edição da Lei 8.666/93.(...)Dessa   

forma,   parece-me   que   a   ECT   preenche   todos   os requisitos legais 

necessários à possibilidade de sua contratação direta, haja vista integrar a 

Administração Pública, ter sido criada em data anterior à edição da Lei 8.666/93 

para a prestação de serviços postais, entre os quais entendo que se incluem os 

serviços de logística integrada. No que tange ao último requisito, referente   à   

necessidade   de   que   o   preço   contratado   seja compatível com o praticado no 

mercado, deve ser analisado pela Administração-contratante caso a caso. 

 
4JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. São Paulo: Dialética, 2012, pp. 

356-359, e JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Contratação direta sem licitação. 10ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, pp. 

307-316. 
5 Acórdão 1.800/2016-TCU-Plenário integrado pelo Acórdão 213/2017-TCU-Plenário. 
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Ademais, cumpre registrar que a permissão legal para dispensa da licitação não 

acarreta um dever para Administração em dispensá-la. Cabe a ela realizar o juízo 

de valor e decidir acerca da realização ou não da licitação. [...] Ante   o   exposto, 

concedo a segurança para cassar o Acórdão1.800/2016-TCU-Plenário, integrado   

pelo   Acórdão213/2017-TCU- MS 34939 / DF Plenário, prejudicado o agravo 

regimental interposto contra a decisão liminar. (Publicado no DJE nº 192, de 

12/09/2018) 

Convém registrar, todavia, que cabe à Administração esclarecer, em cada 

caso, se efetivamente o conteúdo a ser recebido, transportado entregue ou expedido pelos 

serviços contratados se enquadram nos serviços do art. 9º da Lei nº 6.538/1978. Pois 

somente nessa hipótese poderão ser contratados por inexigibilidade de licitação. Aqueles 

que não se enquadrarem poderão ser contratados por dispensa de licitação fundamentada 

no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93, após a realização de pesquisa de mercado. 

Em tal hipótese, o processo de contratação deverá ser analisado pela PGE, 

não devendo, pois, ser adotado o presente parecer referencial, cuja aplicação é restrita a 

situações em que resta configurada a impossibilidade de competição. 

4. DA CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

O presente parecer jurídico referencial também será cabível na contratação 

direta de concessionária de distribuição de energia elétrica, que será fundamentada na 

hipótese de dispensa de licitação do art. 24, inc. XXII, da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:(...)  

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás 

natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da 

legislação específica. 

Com a edição do Decreto Federal nº 35.701/1954, o ex- Presidente da 

República Getúlio Vargas atribuiu ao Amapá a incumbência de promover o aproveitamento 

progressivo da energia hidráulica da cachoeira do Paredão, existente no rio Araguari para à 

produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para o serviço público e de 

utilidade pública nos municípios de Amapá, Mazagão, Macapá e outros dentro do Ex-

Território Federal. Mas só em 1956, por intermédio da Lei Federal nº 2.740 assinada pelo 
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então ex-Presidente da República Juscelino Kubitschek, o Governo do Amapá foi autorizado 

a organizar a Companhia de Eletricidade do Amapá– CEA, cuja finalidade, de acordo com a 

Lei Estadual nº 811, de 20 de fevereiro de 2004 é de explorar os serviços de energia elétrica 

em todo o Estado ou em outras áreas que lhe sejam concedidas, realizando estudos, 

projetos, construção e operação de usinas produtoras, linhas de transmissão e de 

distribuição de energia elétrica e exercer outras atribuições correlatas, na forma do 

regulamento (...). 

A partir da federalização da CEA em 2015, o Amapá interligou-se ao Sistema 

Elétrico Nacional, dessa forma, a gestão da concessionária de serviço de distribuição de 

energia elétrica passou a ser compartilhada entre o Governo do Estado do Amapá e a 

Eletrobrás. 

Entretanto, a CEA, sociedade de economia mista dotada de personalidade 

jurídica de direito privado constituída por capital público e privado, cuja criação é 

autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, em 2021, após a aprovação da Lei 

Estadual nº 2.166/2017, nos termos da Lei Federal nº 12.783/2013 (alterada pela Lei 

Federal nº 14.182/2021), do Decreto nº 9.192/2017, do Decreto Estadual 0497/2019, do 

Decreto Estadual nº 0244/2021 e da Portaria Interministerial MME/ME nº 2/2021, em 

consequência do processo de desestatização/privatização que faz parte do Programa de 

Parcerias e Investimentos (PPI) foi leiloada em lance único para holding  Equatorial 

Energia. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia especial vinculada 

ao Ministério de Minas e Energia, criada para regular o setor elétrico brasileiro por meio da 

Lei Federal nº 9.427/1996 e do Decreto Federal nº 2.335/1997, formalizou a transferência 

do controle societário da CEA do Governo do Estado do Amapá ao Grupo Equatorial 

Energia, outorgando a concessão de distribuição de energia elétrica a atual prestadora do 

serviço, pelo prazo de 30 (trinta) anos, sob o controle direto ou indireto de Estado membro. 

Portanto, desde a assinatura da avença no dia 24 de novembro de 2021 até o 

término de sua vigência no 23 de novembro de 2051, estarão em vigor as regras esculpidas 

no Contrato de Concessão Pública do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 

01/2021- ANEEL. 

É certo que a ANEEL não conferiu ao Grupo Equatorial Energia que detém o 

controle societário da CEA o direito de exclusividade da exploração do serviço público de 

distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá, com base na subcláusula primeira, 
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terceira e quarta do instrumento concessório para efeitos normativos e contratuais, senão 

vejamos: 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO PÚBLICA DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01/2021- ANEEL 

[...]. 

Subcláusula Primeira – A exploração do serviço público de distribuição de 

energia elétrica constitui concessão individualizada para a área constante 

do Anexo I deste Contrato, para todos os efeitos normativos e contratuais, 

em especial para fins de eventual intervenção, declaração de caducidade, 

encampação ou outras formas de extinção. 

[...]. 

Subcláusula Terceira – Respeitados os contratos vigentes, a concessão do 

serviço público de distribuição de energia elétrica regulada neste Contrato 

não confere à DISTRIBUIDORA direito de exclusividade relativamente aos 

consumidores de energia elétrica que, por força de Lei, possam adquirir 

energia elétrica de outro fornecedor. 

Subcláusula Quarta – A concessão do serviço público de distribuição de 

energia elétrica regulada neste Contrato não confere exclusividade de 

atendimento nas áreas onde a ANEEL constatar a atuação de fato de 

cooperativas de eletrificação rural. 

Entretanto, ainda assim, no plano fático, há apenas uma única prestadora do 

serviço de energia elétrica no âmbito do Estado do Amapá, de modo que poder-se-ia 

argumentar que a contratação afastaria o pressuposto lógico da licitação, que, segundo a 

doutrina pátria, é a existência de pluralidade de ofertantes e objeto não singular, de sorte a 

tornar inexigível a contratação. 

Todavia, diante da especificidade do dispositivo acima transcrito, que tem 

utilização na Administração de outras esferas políticas, não se pode afastar a sua aplicação. 

Desta feita, tendo em vista que no âmbito estadual há apenas uma empresa com 

autorização para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, afigura-se 

viável a contratação direta, sem licitação, por subsunção à norma insculpida no art. 24, XXII, 

da Lei n. 8.666/1993. 
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Verifica-se, portanto, a subsunção da previsão legal acima para a contratação 

de empresa para o fornecimento de energia elétrica no âmbito do Estado do Amapá, de 

modo que devem ser fundamentadas no art. 24, inc. XXII, da Lei 8.666/93. 

 

5. DOS REQUISITOS DO ART.26, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93 

 Na hipótese de contratação direta, seja fundamentada na inexigibilidade de 

licitação ou na dispensa, é primordial atentar, no que couber, para o que determina o art. 

26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93: 

Art. 26. […].  

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I – [...]; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III – justificativa do preço. 

IV – […]  

Assim, os processos de contratação direta das concessionárias de serviço 

público essencial que detenham exclusividade na prestação do serviço em relação ao 

fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário,  serviços postais prestados em regime de 

monopólio e distribuição de energia elétrica, abrangidos pela presente manifestação 

referencial, devem obrigatoriamente ser instruídos com a demonstração dos seguintes 

requisitos: 

a) Razão da escolha do fornecedor 

 

O artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 determina que 

seja justificada a escolha do fornecedor, o que equivale, no caso da contratação direta por 

inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, caput da Lei nº 8.666/93, a demonstrar 

que se pretende contratar a única empresa habilitada a fornecer o serviço contratado no 

território do órgão ou entidade pública contratante. 

Para tanto, deverá a Administração instruir os autos com a comprovação 

acerca da exclusividade do fornecimento dos serviços no território do Amapá. Deve ser 

colacionada ao processo administrativo, de tal forma, 1) declaração da empresa sobre a 
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exclusividade, 2) cópia da lei ou normativo que determina a criação do serviço e sua 

abrangência ou 3) cópia do contrato de concessão em que especificada a abrangência da 

atuação da empresa contratada. 

No caso da contratação direta por dispensa de licitação, fundamentada no art. 

24, inc. XXII, da Lei 8.666/93, a razão da escolha do fornecedor equivale a demonstrar que se 

pretende contratar empresa concessionária, permissionária ou autorizada à prestação do 

serviço de fornecimento ou suprimento de energia elétrica no território do órgão ou 

entidade pública contratante. 

Estando presentes tais documentos, restará preenchido o primeiro requisito 
para a contratação direta. 

b) Justificativa do preço 
 

O artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 exige que seja 
justificado o preço da contratação.  

Os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, distribuição 

de energia elétrica e serviços postais prestados em regime de monopólio, são remunerados 

por tarifa pública, sendo desnecessária a realização de pesquisa para verificar a 

vantajosidade dos preços a serem contratados. 

Cabe à autoridade, então, confirmar tal condição, providenciando a juntada 

do ato normativo que fixa as tarifas a serem cobradas de acordo com as categorias de 

usuários e as faixas de consumo. 

Sem prejuízo, deve a Administração Pública consultar a empresa acerca da 

existência de condições mais favoráveis de contratação, devendo ser colacionado aos autos 

o resultado de tal pesquisa. A propósito, havendo preços especiais, estes devem ser 

observados na vigência contratual. 

Destaque-se que, no caso do fornecimento de energia elétrica, a tarifa deve 

ser homologada pela ANEEL, de sorte que a Administração deve se certificar acerca da 

regular e uniforme aplicação pela concessionária de tarifas devidamente aprovadas pela 

agência reguladora. Assim, deve constar dos autos documento oficial ou firmado pela 
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fornecedora exclusiva, atestando que os valores cobrados equivalem àqueles homologados 

pela ANEEL. 

Já quanto aos serviços prestados pela ECT, a tarifa ou preço público devem ser 

aprovados pelo Ministério das Comunicações, conforme prevê o art. 32 da Lei nº 6.538/78. 

Ademais, é também aplicável o art. 70, I, da Lei nº 9.069/95, que determina a fixação de tais 

tarifas  e  preços conforme  os  parâmetros  impostos  pelo  Ministério  da  Fazenda.  No caso   

da   ECT, estão   estabelecidos   na   PORTARIA Nº 97, DE 26 DE MARÇO DE 2018 do 

Ministério da Fazenda, a qual estabelece normas e critérios para o reajuste e revisão das 

tarifas e dos preços públicos praticados nos serviços postais prestados em regime de 

monopólio, bem como, bem como nas demais portarias editadas. 

Estando presentes tais documentos, restará preenchido o segundo requisito 

para a contratação direta. 

 

6. DOS REQUISITOS GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

No intuito de padronizar a instrução dos processos de contratação direta, a 

PGE elaborou uma Lista de Verificação (Checklist) específica, que serão anexos ao presente 

parecer, destacando pontualmente as formalidades legais tidas como basilares na Lei nº 

8.666/93, com o fim de reduzir os vícios e omissões e, ainda, conferir maior celeridade no 

exame dos processos, em cumprimento ao art. 4º do Decreto Normativo nº 2832/2012.   

 

Além do uso da Lista de Verificação, é necessário a instrução no SIGA, com 

base nos Decretos Estaduais nº 3.184/2016 e 3.313/2016, que estabelecem para a 

Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Amapá a obrigação de seus processos 

de aquisições e contratações governamentais serem instruídos e geridos, em todas as suas 

fases, por meio eletrônico, através do Sistema Integrado de Gestão Administrativa –SIGA. 

 

Assim, para a celebração das contratações diretas aqui tratadas deve ser 

formalizado processo administrativo, através do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

–SIGA, observando-se os requisitos da citada Lista de Verificação (Checklist) específica, 

juntando-se, em sequência cronológica, os documentos pertinentes, cujas folhas, sempre 

que possível, devem ser numeradas e rubricadas. 
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Embora não seja exigível, nos processos de contratação direta, o 

cumprimento de etapas formais imprescindíveis próprias do processo de licitação, é 

necessária a formalização de um procedimento com estrita observância aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativos impostos à Administração Pública. 

 

Com essas diretrizes, passa-se a expor, de forma pormenorizada, cada um dos 
requisitos, tendo em vista as peculiaridades da contratação dos serviços públicos ora 
tratados. 

 
A) Abertura e Autorização 
 
Conforme prescrito no caput do art.38 da Lei nº 8.666/93, o procedimento de 

contratação deve ser iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, concedida pela 
autoridade competente para contratar, e a indicação sucinta de seu objeto. 

 

Ressalte-se que a contratação direta, assim como a licitação, é procedimento 

prévio à realização da despesa, e deve observar, no que couber, as etapas de planejamento 

da contratação com a realização dos estudos preliminares e gerenciamento de riscos, que 

servirão para análise de viabilidade da contratação e para o levantamento dos elementos 

essenciais que servirão para compor o Projeto Básico. 

 

Caso o gestor entenda pela desnecessidade de elaboração de documento que 
materialize os estudos preliminares, deverá juntar aos autos a pertinente justificativa. De 
igual modo, na etapa de gerenciamento de riscos, que consiste na identificação dos riscos 
que possam comprometer o atendimento do interesse público, por meio da contratação 
pretendida, e na definição de métodos para seu tratamento, a etapa poderá ser 
materializada com a elaboração do mapa de riscos ou sua dispensa no caso concreto 
também poderá ser justificada pela autoridade. 

 
B) Justificativa da Contratação 

 
Ainda que a presente manifestação referencial trate de serviços públicos 

sabidamente essenciais, deverá o gestor justificar a necessidade contratação, de forma clara 
e sucinta,  indicando  a  motivação  e  mencionando  o  interesse  público/benefício  social. 
Na hipótese concreta, deverá estimar as quantidades demandadas, com suporte nas faturas 
dos anos anteriores e nos eventuais projetos de ampliação da unidade, do número de 



      

 

PROCURADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS-PLCC 

Endereço: Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº 396 – Bairro: Centro – Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Tel.: (096) 3131-2813 / 3131-2836. 

 
 

18 

 

servidores ou do horário de atendimento, e confirmar a exclusividade no fornecimento, bem 
como a uniformidade dos preços praticados, declarando, ao final, a viabilidade da 
contratação. 
 

C) Projeto Básico 

 

O Projeto básico é conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar o serviço, ou complexo de serviços que serão 

contratados, devendo conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

 

1) Definição precisa e suficientemente clara do objeto; 

2) Justificativa; 

3) Especificações (quantidades e qualidade); 

4) O critério de aceitação do objeto; 

5) Os deveres do contratado e do contratante; 

6) A relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e 

econômico-financeira, se necessária; 

7) Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato; 

8) O prazo para execução do contrato;  

9) As sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. 

10) Estimativa detalhada dos preços; 

11) Garantias (se for o caso); 

12) Critérios de medição e pagamento; 

 

Convém assinalar que não pode ser dispensado o projeto básico, o qual 

deverá delimitar o objeto da contratação e dispor, no mínimo, sobre a justificativa de sua 

necessidade, seu objetivo e o local em que deverá ser fornecido o serviço. Deve haver 

informação acerca da disponibilidade orçamentária e financeira do órgão ou entidade 

contratante e, por fim, deve ser justificada a estimativa de consumo e o respectivo custo 

mensal e total da contratação. 

 

Caso não constem dos autos os estudos preliminares, para embasar a 

estimativa de consumo, custo mensal e total da contratação, devem ser anexadas ao projeto 

básico as faturas de consumo dos serviços contratados no exercício anterior. 
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Na hipótese de haver estimativa de aumento de consumo, deverá a 

autoridade motivá-la, por exemplo, pelo acréscimo de servidores, ampliação do local 

atendido ou do horário de seu funcionamento, devendo tal justificativa ser juntada aos 

autos. 

 

D) Termo de Inexigibilidade ou Dispensa 

 

Nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, faz-se imprescindível que 

conste dos autos o ato de reconhecimento da situação de inexigibilidade, sua respectiva 

ratificação pela autoridade superior e comprovante de sua publicação na imprensa oficial, 

conforme o seguinte julgado do Tribunal de Contas da União: 

 

TCU - Acórdão 195/2008 Primeira Câmara 

Observe as disposições dos arts. 25 e 26 da Lei 8.666/93, no sentido de que 

providencie a ratificação do ato de inexigibilidade pela autoridade superior da 

entidade, além de sua publicação na imprensa oficial, como condição de eficácia 

dos atos. Motive a escolha do fornecedor e apresentar justificativa para os preços 

contratados, em observância ao art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

Assim deve ser instruído documento formal, com número sequencial, 

contendo a síntese da contratação e a justificativa, com os requisitos do Art. 26, parágrafo 

único da Lei n.º 8.666/93, conforme modelo do anexo.          

   

E) Da Habilitação e Regularidade Fiscal 

O art. 27 da Lei de Licitações e Contratos não deixa dúvidas em relação à 

obrigatoriedade da apresentação de documentos de habilitação jurídica, técnica, 

econômico-financeira, de regularidade fiscal e trabalhista, além do cumprimento do disposto 

no art. 7º, inciso XXXIII, da CRFB/1988 pelas empresas interessadas em participar da 

licitação. 

Todavia, quanto às contratações diretas, o Estatuto Licitatório é silente, não 

fazendo exigência desta natureza, porém, o TCU no Acórdão nº. 2616/2008 - Plenário 

estendeu à hipótese de inexigibilidade à regra aplicável do art. 32, § 1º, que permite a 

dispensa (no todo ou em parte) dos documentos relativos à habilitação, e também, já se 
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manifestou no sentido de que não pode ser dispensado comprovante de regularidade com 

o INSS e o FGTS na Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação. Confira-se: 

Decisão nº. 1.241/2002 - Plenário: 

[...] à exigência de comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS quando da dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, tanto na contratação como na efetuação de 

pagamentos (art. 195, inciso I, § 3º, da CF/1988 e art. 47, inciso I, alínea “a”, da Lei 

nº. 8.212/91, art. 27, alínea “a” da Lei nº. 8.036/90 e art. 2º da Lei nº. 9.012/95). 

A  regularidade  fiscal  e  trabalhista  é  exigida  para  quaisquer  das formas  

de  contratação  previstas  na  Lei  nº  8.666/1993,  incluídas  as compras diretas,  sendo  

condição  a  ser  mantida  durante  toda  a execução  contratual  e  verificada  para  cada  

pagamento  realizado  ao contratado, conforme  inteligência  dos  arts.  27 e 29,  c/c  art.  55,  

XIII, todos  da  Lei  de  Licitações. 

Na hipótese de irregularidade ou insuficiência de alguma das certidões, traz-

se à colação o entendimento cristalizado na Orientação Normativa AGU nº 9/2009: 

A comprovação da regularidade fiscal na celebração do contrato ou no pagamento 

de serviços já prestados, no caso de empresas que detenham o monopólio de 

serviço público, pode ser dispensada em caráter excepcional, desde que 

previamente autorizada pela autoridade maior do órgão contratante e, 

concomitantemente, a situação de irregularidade seja comunicada ao agente 

arrecadador e à agência reguladora.  

No mesmo sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da 

União: 

9.2.1. as empresas prestadoras de serviços públicos essenciais sob o regime de 

monopólio, ainda que inadimplentes junto ao INSS e ao FGTS, poderão ser 

contratadas pela Administração Pública, ou, se já prestados os serviços, poderão 

receber o respectivo pagamento, desde que com autorização prévia da autoridade 

máxima do órgão, acompanhada das devidas justificativas, conforme prolatado na 

Decisão n. 431/1997 e no Acórdão n.1.105/2006, ambos do Plenário desta Corte. 

(Acórdão TCU n° 1402/2008 – Plenário). 

Assim, entende-se pertinente que, em casos excepcionais, havendo algum 

impeditivo à contratação ou pagamento, no que diz respeito à habilitação das contratadas, 

poderá ser praticado o ato, desde que sejam também colacionados aos autos:  

1) Prévia autorização pela autoridade maior do órgão contratante, 
concomitantemente; 
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2) A situação de irregularidade seja comunicada ao agente arrecadador e à 
agência reguladora. 

 

F) Da Formalização da Contratação – Minuta do Contrato 

 

 Tratando-se de serviço continuado com obrigações sucessivas é obrigatória a 

assinatura de instrumento de contrato, que se exige conforme determina o art. 62 da Lei nº 

8.666/1993: 

 
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. 

§ 1º  A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da 

licitação. 

§ 2º  Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de 

compra", "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, 

no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. 

§ 3º  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, 

no que couber: 

I – aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público 

seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por 

norma de direito privado; 

II – aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço 

público. 

§ 4º  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste 

artigo, a critério  da  Administração  e  independentemente  de  seu  valor,  nos  

casos  de  compra  com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 

não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

 

Especificamente em relação ao fornecimento de energia elétrica, é imperioso 

ressaltar que, para os consumidores de energia do Grupo B, o contrato de adesão de 

fornecimento de energia deve seguir o modelo de minuta previamente analisada e aprovada 

pela ANEEL, nos termos do artigo 96, III, da Lei nº 9.472/1997, aplicado analogicamente à 

hipótese. No caso dos contratos a serem firmados pelos consumidores do Grupo A, ressalta-
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se que  não  são  previamente analisados pela  ANEEL, trazendo sua Resolução nº 414/2010, 

no entanto, cláusulas que lhe são obrigatórias.  

 

Ademais, nos termos do Parecer nº 78/2010/DECOR/CGU/AGU, cujo 

entendimento nos filiamos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) 

aos contratos em que a Administração figura como usuária de serviços públicos. Portanto, 

nos termos do artigo 51 do citado código, eventuais cláusulas que possam ser reputadas 

abusivas são nulas de pleno direito, independentemente de terem sido ou não objeto de 

qualquer ressalva por parte do consumidor no momento da contratação. 

 

Insista-se: tendo em vista a essencialidade do serviço de fornecimento de 

energia, pode a Administração celebrar o contrato de adesão, observados os requisitos e 

cláusulas essenciais descritas acima, ainda que repute ilegal ou abusiva alguma ou algumas 

de suas disposições, pois a nulidade pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo depois de 

celebrada a avença. 

 

Tratando-se, como dito, de contrato padrão, convém colacionar o 

entendimento da Advocacia-Geral da União sobre contratos dessa natureza (de adesão), 

exposto no Parecer nº 33/2012/DECOR/CGU/AGU: 

 

11. Por oportuno, também vale destacar alguns trechos do Parecer 

nº78/2011/PECQR/CGU/AGU, de 19/04/2011, aprovado pelo Exmo. Sr. Consultor-

Geral da União em 21/10/2011, que seguiu as diretrizes firmadas no Parecer nº 

GQ-170: PODER PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE SERVICO 

PUBLICO.APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.POSSIBILIDADE. 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DOS CONTRATOS. MULTAMORATÓRIA. SUSPENSÃO DOS 

SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO DAADMINISTRAÇÃO SOMENTE QUANTO 

AOS NÃO ESSENCIAIS. VII – Conclusão 

38. Diante do exposto, lastreado nos termos do Parecer GQ-170, bem como no 

preceito insculpido no art. 62, § 3º, II, da Lei nº 8.666/93, entende-se que: a) ante o 

conceito legal de consumidor fixado no art. 2º da Lei nº 8.078/90, e possível a 

aplicação do Código de Defesa de Consumidor em favor da Administração quando 

na posição de usuária do serviço público; 

b) os reajustes dos contratos de prestação de serviços públicos devem observar os 

índices e critérios estipulados nas Leis 8.987/95 (arts. 9º ao 13), 9.427/96 (arts. 14 e 

15), 9.472/97(arts. 103 a 109) e 11.445/2007 (arts. 37 a 39), bem como nas normas 

específicas das agências reguladoras competentes; 
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c) a Advocacia-Geral da União já definiu ser viável a imposição de multa moratória 

à Administração Pública por concessionária de serviço público (Parecer GQ-170); e 

d) no caso de inadimplemento do Poder Público quando na condição de usuário de 

serviço público, somente e admissível a suspensão dos serviços públicos não 

essenciais, conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) 

33. Ante o exposto, entende-se que: 

a) o fato de os contratos de fornecimento de energia elétrica ostentarem a 

natureza de contratos de adesão, os incisos V, XIV e XIX do art. 3º da Lei nº 

9.427/96, bem como o teor do Parecer nº GQ-170 recomendam a interpretação do 

art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 no sentido de que as unidades 

consultivas da Advocacia-Geral da União devem analisar as minutas de tais pactos, 

mas sem o poder de aprová-las; 

b) a extensão do art. 96, III, da Lei nº 9.472/97, que impõe a concessionária a 

necessidade de submeter a minuta de contrato-padrão a ANATEL para aprovação, 

também aos serviços de energia elétrica e medida eficiente, devendo, por isso, ser 

estimulada; 

c) a análise jurídica a ser empreendida pelas unidades consultivas desta Advocacia-

Geral da União é imprescindível para verificação da compatibilidade entre a minuta 

de contrato e o ordenamento jurídico pátrio; 

d) ao identificar impropriedade, a Consultoria Jurídica da União deverá recomendar 

que o órgão assessorado provoque o representante do Poder Concedente (ANEEL), 

nos termos do art. 3º, V, da Lei n° 9.427/96, a fim de que a mencionada agência 

reguladora, após ouvir a Procuradoria Federal, resolva a divergência entre a 

concessionária e o órgão federal consumidor; e 

e) discordando do posicionamento oficial da ANEEL e apontando 

fundamentadamente hipótese que atraia a competência da Advocacia-Geral da 

União, a Consultoria Jurídica da União poderá submeter a controvérsia jurídica à 

Consultoria-Geral da União. 

 

E) Da contratação por prazo indeterminado 

 

Consoante entendimento consolidado na Orientação Normativa nº 36/2011 

da AGU, a partir de interpretação do artigo 62, § 3º, II, da Lei nº 8.666/1993, é possível a 

contratação de serviços públicos essenciais de energia elétrica, de água e esgoto e serviços 

postais monopolizados pela ECT por prazo indeterminado: 

 

A Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos 

contratos em que seja usuária de serviços públicos essenciais de energia elétrica, 

água e esgoto, serviços postais monopolizados pela ECT (Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos) e ajustes firmados com a imprensa nacional, desde que no 
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processo da contratação estejam explicitados os motivos que justificam a adoção 

do prazo indeterminado e comprovadas, a cada exercício financeiro, a estimativa 

de consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários. 

 

Essa possibilidade já se mostra tendência, inclusive, o texto final aprovado 

pelas casas legislativas da Nova Lei de Licitações e Contratos traz previsão nesse sentido no 

art. 109, que deixou de ser citado entre os fundamentos do parecer porque o processo 

legislativo ainda não foi concluído. Portanto, é imperioso ressaltar que a possibilidade de 

contratação por prazo indeterminado, a qual está condicionada à apresentação de 

motivação. Para tanto, a Administração deverá colacionar aos autos justificativa expressa e 

motivada acerca da escolha da contratação com tal prazo alongado. 

 

Ademais, nestas circunstâncias, será dispensada a celebração periódica de 

aditamento ao contrato com a finalidade de promover a prorrogação de sua vigência. No 

entanto, para regularidade de tal contratação, a cada exercício financeiro, a Administração 

deverá instruir os autos com os seguintes documentos: 

 

1) certificação da manutenção da situação que ensejou o reconhecimento da 

inexigibilidade; 

2) atualização do projeto básico, com especial atenção para a estimativa de 

consumo; 

3) certificação acerca da reserva de recursos financeiros para a satisfação da 

despesa; 

4) comprovação de inexistência de óbices para a contratação da 

concessionária pela Administração; e 

5) em sendo o caso, autorização para a realização da despesa emitida pela 

autoridade competente, nos termos do Decreto nº 10.193/2019. 

 

G) Da disponibilidade orçamentária 

 

Considerando que a contratação direta pressupõe o cumprimento das etapas 

e formalidades previstas na Lei 8.666/93, o orçamento detalhado dos serviços é necessário 

para orientar o administrador público na compatibilização das disponibilidades 

orçamentárias e financeiras.  
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Na contratação em questão, o projeto básico elaborado deverá apresentar a 

respectiva estimativa de custos, em consonância com a Lei de Licitações e Contratos (art. 7º. 

§ 2º , inciso II, c/c § 9º) que determina a elaboração de um levantamento minucioso acerca 

dos serviços a serem contratados e a apresentação de orçamento detalhado em planilhas, 

de modo a configurar a razoabilidade do valor da contratação.  

Tendo em vista que os serviços tratados no Parecer referencial possuem 

valores baseados em tarifas, estas deverão compor a estimativa de custos, a fim de subsidiar 

a despesa dos serviços e a disponibilidade orçamentária comprovada pelo contratante. 

Assim sendo, a necessidade do prévio conhecimento do valor a ser 

despendido decorre da própria Lei Federal nº 8.666 que no art. 7º, § 2º, II e III exige 

indicação dos recursos orçamentários e no art. 38 exige, para início do processo licitatório, 

indicação de recursos próprios o que faz pressupor a necessidade de estimativa do valor, 

bem como a disponibilidade do que venha a ser despendido. 

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal torna imprescindível a declaração 

do ordenador de despesa de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a 

lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes 

orçamentárias, por força do art. 16, II c/c § 4º (LC nº 101). Tais dispositivos buscam que não 

se realize atividade pública que importe dispêndio de recursos públicos sem que haja 

recursos orçamentários para a despesa futura. 

Portanto, a autoridade competente deve previamente verificar a 

disponibilidade financeira e orçamentária e comprová-la no processo de contratação direta. 

H) Juntada do Parecer Jurídico 

 

Considerando-se seu intuito consultivo e orientativo, este parecer, bem como 

as Listas de Verificação específicas, devem ser anexados e observados integralmente em 

cada fase do processo de contratação, visando a legalidade plena dos atos administrativos.  

 

H.1 Da declaração de subsunção às orientações referenciais 

 

A fim de identificar a enquadramento da situação ao opinativo referencial em 

tela, é essencial que o gestor do orgão ou entidade interessada declare, de modo objetivo, 

que a situação examinada está abrangida pelo contido no parecer referencial. Note-se o que 

dispõe a Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE: 
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Art. 1º (...) §2º Ao fazer a recomendação ou a elaboração do parecer que sirva 

como referência, o Procurador deverá evidenciar a necessidade de que o gestor ou 

o destinatário do parecer declare de modo objetivo que a situação examinada 

está abrangida pelo contido no parecer referencial.  

(Grifos Nossos) 

 

Ainda, nesse sentido, a Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE, em seu Anexo I, 

traz o modelo de declaração da autoridade competente para a prática do ato pretendido, 

atestando que o quadro se enquadra nos parâmetros e pressupostos das orientações de 

referência e que serão seguidas as orientações jurídicas nele contidas. Ademais, ainda fixa a 

obrigatoriedade de juntada da cópia integral deste Parecer Referencial com despacho de 

aprovação da Chefia da Procuradoria Especializada. A determinação emana do art. 8º da 

resolução citada: 

 
Art. 8º Para utilização do Parecer Referencial, a Administração deverá instruir os 

processos e expedientes administrativos congêneres com:  

I - Cópia integral do Parecer Referencial com despacho de aprovação da Chefia da 

Procuradoria Especializada;  

II - Declaração da autoridade competente para a prática do ato pretendido, 

atestando que o quadro se enquadra nos parâmetros e pressupostos do Parecer 

Referencial e que serão seguidas as orientações jurídicas nele contidas, conforme 

anexo I desta Resolução; (Grifos Nossos) 

 

I) Do fiscal do contrato 

O art. 67, caput, da Lei Federal n. 8666/93 dispõe acerca da necessidade de a 

execução do contrato ser acompanhada e fiscalizada por representante da Administração 

Pública. Veja-se: 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

Desse modo, assinala-se a necessidade de designação de servidor para 

exercer a função de fiscal do contrato, o que deve ser providenciado tão logo o contrato seja 
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firmado, devendo recair sobre servidor com condições técnicas para o exercício de tais 

funções. 

 

7.  CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, o presente parecer referencial deverá se utilizado na 

instrução dos processos administrativos, para fins de orientar as contratações diretas da 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA - responsável enquanto vigora o período de 

operação assistida do sistema - ou com o CONSÓRCIO MARCO ZERO (composto pelas 

empresas EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (CNPJ nº 43.017.886/0001- 

99) e SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA S.A. (CNPJ nº 18.134.047/0001-03) – quando 

ultrapassado o período de operação assistida; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 

ECT e Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA (GRUPO EQUATORIAL), a serem 

formalizados pelo Estado do Amapá. 

 

Em cumprimento ao art. 7º, III, da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE, a 

utilização deste opinativo será condicionada à juntada de: 

 

a) Declaração da autoridade competente para a prática do ato pretendido, 

atestando que o quadro se enquadra nos parâmetros e pressupostos do 

Parecer Referencial e que serão seguidas as orientações jurídicas nele 

contidas, conforme anexo I da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE; 

 

b)  Cópia integral deste Parecer Referencial, com despacho de aprovação da 

Chefia da Procuradoria Especializada. 

 

Caso a autoridade competente ainda se depare com dúvida jurídica referente 

aos processos de contratação direta, poderá submeter à análise do caso à PGE-AP, ainda que 

haja o presente parecer referencial. 

 

Os demais casos que não se enquadrem nos padrões de referência devem ser 

encaminhados à PGE-AP, para que sejam submetidos ao crivo jurídico pormenorizado. 

 

O presente instrumento passa a viger pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 

sua publicação no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado, no link: 
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https://pge.portal.ap.gov.br/, em consonância com o art. 11, §1º da Resolução nº 006/2020-

CONSUP/PGE. 

 

Por fim, a eficácia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação a que se 

refere o art.  26 da Lei nº 8.666/1993, de que trata  o  art.  24, incisos III a XXIV, e art. 25  da  

Lei  nº  8.666/1993,  está  condicionada  a  sua  publicação  na  imprensa oficial. 

 

Este opinativo segue assinado eletronicamente, nos termos da Lei Federal 

nº. 14.063/2020 e artigos 6º e 10 do Decreto Estadual nº. 0829/2018. 

 

À superior consideração. 

Encaminhem-se o presente parecer aos órgãos e entidades estaduais. 

Procuradoria-Geral do Estado do Amapá,  

Em 31 de março de 2022. 

 

 

 

JEANE ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA 
Procuradora Chefe da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios – PLCC/PGE/AP 

 
 
 

KEVIN CAMELO DA CUNHA 
Procurador do Estado – PLCC/PGE/AP 
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