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PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 04/2021 – PLCC/PGE 

PROCESSO PRODOC nº 0019.0586.0950.0001/2021 

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

ASSUNTO: PARECER REFERENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DO BAIXO 

VALOR, COM FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93.  

 

 

EMENTA: PARECER REFERENCIAL. ADMINISTRATIVO. 

CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA EM RAZÃO DO 

BAIXO VALOR. 1) Dispensa de licitação, mediante 

procedimento de Cotação Eletrônica, em razão do baixo 

valor da contratação; 2) Art. 3º, parágrafo único do 

Decreto Estadual nº 2648/2007 regulamentado pela 

Portaria nº 402/2017-PGE; 3) Elementos que devem 

constar da instrução de todos os processos repetitivos e 

idênticos de Cotação Eletrônica fundamentados no art. 

24, II da Lei 8.666/93; 4) Necessidade de uniformizar o 

procedimento; 5) PARECER REFERENCIAL. 

 

 

I - 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. 

 

Trata-se de instrumento de racionalização do trabalho consultivo 

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

regulamentado pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado – CONSUP, por 

meio da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE. 

 

O Parecer Referencial é 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, nos termos do art. 1º da norma, que assim 

resolve: 

Art. 1º - Autorizar a elaboração de Parecer Referencial, a critério da Chefia 
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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 adoção do modelo de manifestação jurídica referencial se coaduna com o 

propósito de efetivação do princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição 

Federal, haja vista que promove a racionalização dos trabalhos nas Procuradorias Jurídicas, 

conferindo maior celeridade aos procedimentos administrativos em trâmite e gerando, 

inclusive, economia aos cofres públicos, em consonância com a essência de uma 

Administração Pública Gerencial.  

 

A medida é providencial ao propósito da economicidade, dado que, ao realizar 

a divulgação do Parecer Referencial à Administração Pública em geral, assim como o faz com 

as minutas padronizadas e as Listas de Verificação, a PGE fornece informação qualificada aos 

gestores. De modo que, além de agilizar a tramitação dos processos de contratação, ainda 

possui o condão de reduzir ou mesmo erradicar possíveis vícios e omissões que poderiam 

levar o procedimento à declaração de nulidade, gerando celeridade e eficiência.     

 

Desta feita, diante do elevado número de demandas consultivas acerca da 

regularidade dos procedimentos de contratação direta fundamentados no baixo valor da 

demanda, mediante a realização de cotação eletrônica de preços, verifica-se que o tema já 

foi amplamente debatido no âmbito na Procuradoria de Licitação, Contratos e Convênios - 

PLCC, o que torna a matéria madura para a edição de manifestação referencial.  

 

Insta destacar, ainda, que a matéria em epígrafe é dotada de baixa 

complexidade jurídica, reconhecida pelo ordenamento jurídico e no âmbito da Advocacia 

Pública em geral, porquanto a Advocacia-Geral da União editou, recentemente, a Instrução 

Normativa nº 01/2021, tornando facultativa a manifestação jurídica nas contratações diretas 

de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, assim como em todas as demais hipóteses de dispensa ou inexigibilidade que não 
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ultrapassem o limite de valor estabelecidos nos mencionados dispositivos.  

 

Consideradas as particularidades do Estado do Amapá, contudo, cujos órgãos 

e entidades ainda carecem de quadro próprio de servidores, o que acarreta grande 

rotatividade nos cargos e sem capacitação profissional adequada, a Procuradoria-Geral do 

Estado entende mais oportuna a adoção do Parecer Referencial, agilizando o trâmite 

processual sem descuidar da segurança jurídica necessária à contratação.  

 

a) Do Paradigma 

 

A presente manifestação referencial tem como paradigma alinhar as 

orientações gerais e garantir diretrizes prévias para a instrução de processos administrativos 

relativos à contratação direta em razão do baixo valor do objeto ou serviço a ser 

contratado, na forma do art. 24, II da Lei 8.666/93, mediante Cotação Eletrônica de preços, 

procedimento previsto na Portaria nº 402/2017-CLC/PGE, norma que regulamenta o art. 

3º, parágrafo único do Decreto Estadual nº 2648/2007.  

 

Surgida inicialmente no âmbito da Administração Pública Federal, a Cotação 

Eletrônica de preços visa a garantir economicidade e impessoalidade nos procedimentos de 

contratação direta em razão do baixo valor, haja vista que permite a competitividade entre 

potenciais fornecedores, possibilitando a contratação por preços mais baixos, mediante 

procedimento simplificado e menos custoso que o certame licitatório tradicional.     

 

No Estado do Amapá, o procedimento fora regulamentado pela Portaria nº 

402/2017, que prevê a obrigatoriedade de realização da Cotação Eletrônica de preços nas 

hipóteses do art. 24, II e IV da Lei 8.666/1993, referente às contratações diretas em razão de 

emergência ou de calamidade pública.   

 

O presente Parecer Jurídico Referencial, contudo, será aplicável apenas às 

contratações diretas fundamentadas no art. 24, II da Lei 8.666/1993. Ou seja, a matéria 

fático-jurídica que servirá de paradigma é a realização de procedimento de contratação 

direta, mediante Cotação Eletrônica de Preços, de serviços e compras cujos valores não 

ultrapassem R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), conforme estabelece o Decreto 

Federal nº 9.412/2018.    

 

Frise-se que, em qualquer hipótese, as contratações diretas fundamentadas 
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nos mencionados dispositivos não poderão se referir a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.  

 

A manifestação referencial é cabível no caso vertente por ser a matéria 

consultada de instrução processual simples e padronizada, além de ser objeto de análise 

recorrente nesta PGE e possuir baixa complexidade jurídica. 

 

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. 

 

b) Do Procedimento a ser adotado pelos órgãos e entidades 

 

Deve o órgão ou entidade contratante proceder à instrução processual 

conforme orientações do referencial e observar os requisitos legais contidos na Lista de 

Verificação específica elaborada pela Procuradoria de Licitações Contratos e Convênios, 

disponível no sítio eletrônico da PGE. 

 

O uso do presente parecer referencial dispensará a elaboração de parecer 

jurídico individualizado e remessa dos autos à Procuradoria de Licitações, Contratos e 

Convênios - PLCC para fins de verificação de conformidade orientativa, e atendimento ao 

prescrito no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei Complementar 

Estadual n.º 089/2015. 

 

Impera, ainda, ressaltar que a presente 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. 

https://pge.portal.ap.gov.br/
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II – DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR E DA CONTRATAÇÃO DIRETA  

De início, cumpre assinalar que a regra geral é a Administração realizar as 

contratações por meio de licitação, nos termos do art. 37, inciso XXI da Carta Magna1. 

Porém, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao 

efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação. 

Assim, em casos excepcionais e permitidos pela Lei, o administrador pode se 

valer da dispensa e da inexigibilidade de licitação, que vêm esculpidas nos artigos 24 

(dispensabilidade) e 25 (inexigibilidade) do Estatuto das Licitações e Contratos, conforme as 

peculiaridades de cada caso, pois a realidade factual requer que a ordem jurídica dê 

tratamento diverso para situações distintas, sob pena de haver agressão da própria 

realidade, que é o objeto do direito.  

Por outro lado, a ausência de licitação não dispensa a Administração de observar 

a necessária formalização de um procedimento administrativo que observe os princípios 

vetores da atividade administrativa e, no que couber, as normas aplicáveis às licitações, 

conforme art. 7º, § 9º, da Lei nº 8.666/19932. Nesse sentido, destacamos o ensinamento de 

Marçal Justen Filho3: 

Ausência de licitação’ não significa desnecessidade de observar 
formalidades prévias (tais como verificação da necessidade e 
conveniência da contratação, disponibilidade recursos etc.). Devem 
ser observados os princípios fundamentais da atividade 
administrativa, buscando selecionar a melhor contração possível, 
segundo os princípios da licitação. 

                                                 
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 (...). 
2
Art. 7º. [...]. § 9º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação. 
3
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: 

Dialética, 2005, p. 235. 
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Partindo dessa diretriz, ao realizar uma dispensa a Administração deve instaurar 

processo prévio, demonstrando o cumprimento das formalidades e dos requisitos legais.  

No âmbito do Estado do Amapá, os casos de dispensa de licitação 

fundamentados no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993, objeto da presente manifestação 

jurídica referencial, têm rito procedimental específico. Tais hipóteses devem utilizar o 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, no módulo COMPRA DIRETA, por meio 

da Central de Licitações e Contratos - CLC, conforme prevê o art. 5º, § 1º, do Decreto 

Estadual nº 3.184/2016, que versa sobre a organização e funcionamento do sistema 

centralizado de licitações. 

Vale alertar que a obrigatoriedade de utilização do Sistema SIGA por toda a 

Administração Direta e Indireta está prevista no Decreto Estadual nº 3778, de 18 de outubro 

de 2021, que sucedeu o Decreto Estadual nº 3.313/2016 e na Portaria nº 402/2017-PGE, que 

dispõe sobre o procedimento de Cotação eletrônica nas hipóteses de dispensa de licitação 

para aquisição de bens e serviços de pequeno valor e nos casos de emergência ou 

calamidade pública.  

A Lei nº 8.666/1993 permite a dispensa de licitação quando manifestamente 

houver desequilíbrio na relação custo/benefício, notadamente se o custo da licitação for 

superior ao benefício dela extraída. Assim, tanto mais simples serão as formalidades e mais 

rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela 

Administração.  

Desse modo, a contratação a ser realizada deve estar enquadrada no limite de 

valor estabelecido pelo referido diploma legal, atualmente de R$ 17.600,00 (dezessete mil 

e seiscentos reais), conforme atualização advinda do Decreto Federal nº 9.412/2018, para 

que possa justificar a dispensa do procedimento licitatório a partir de uma análise de 

custo-benefício.   

III – DO DEVER DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

É válido ressaltar que, dentre as etapas da contratação, sobressai-se perante os 

Tribunais de Conta e demais órgãos de controle a preocupação com a existência de uma 

etapa de planejamento pelos órgãos, como forma de garantir economicidade no 

procedimento e evitar o fracionamento das contratações.  
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A própria Lei de Licitações, ao dispensar a realização do procedimento 

licitatório para a hipótese em comento, dispõe que:   

Art. 24. É dispensável a licitação:  
II - 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;          
 

Dessa forma, é recomendável, conforme jurisprudência consolidada do 

Tribunal de Contas da União TCU, a realização de um planejamento anual das contratações 

do órgão, como meio de evitar o fracionamento indevido. Veja-se:  

 

Acórdão 743/2009 – Plenário  
A administração deve realizar planejamento prévio de seus gastos anuais, 
de modo a evitar fracionamento de despesas de mesma natureza e a 
realizar procedimentos licitatórios dentro das modalidades adequadas. 
 
Acórdão 5266/2008 – Plenário  
O gestor público deve realizar, periodicamente, planejamento eficaz de 
aquisição de bens semelhantes, a fim de afastar a possibilidade de 
fracionamento ilegal de despesas e fuga a procedimento licitatório. 

 

A realização de fracionamento indevido, inclusive, é conduta considerada 

crime de Contratação Direta Ilegal, assim estabelecido pelo art. 337-E do Código Penal, 

dispositivo incluído no ordenamento pela Lei nº 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações e 

Contratos, pelo que merece grande atenção pelo ordenador de despesas responsável pela 

autorização da contratação.   

 

Ainda sob a ótica da economicidade e para fins de eficiência na atuação 

administrativa, a Corte de Contas recomenda o agrupamento das demandas em 

procedimento licitatório único, evitando o fracionamento de despesas. Eis o teor do julgado:  

 

Acórdão 665/2008 – Plenário  
A Administração deve adotar medidas para a realização de adequado 
planejamento das necessidades de consumo anual da entidade, realizando 
um único procedimento licitatório, com preservação da modalidade 
pertinente ao valor total da aquisição, quando da compra/contratação de 
material/serviço, que deve abranger o exercício financeiro a fim de evitar 
fracionamento de despesas. 
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Nessa medida, deve o órgão se atentar à possibilidade de agrupar suas 

demandas para realização de um único procedimento licitatório, inclusive mediante 

Sistema de Registro de Preços, observando o cronograma de envio de demandas à Central 

de Licitações e Contratos, na forma do art. 3º, §4º do Decreto Estadual nº 3.182/2016.  

 

Outra medida a ser adotada, ainda na fase de planejamento da contratação, 

para fim de garantir a economicidade aos cofres públicos, é encarregar-se o órgão de 

verificar, perante a Central de Licitações e Contratos, a existência de Ata de Registro de 

Preços vigente no Estado que atenda às suas necessidades. Demonstradas a possibilidade e 

a vantajosidade de uma eventual adesão à ata preexistente, não se justifica a realização de 

procedimento de contratação direta.  

 

Desse modo, a regularidade da contratação direta pautada na economicidade 

requer que conste dos autos a expressa declaração quanto à inexistência de Ata de Registro 

de Preços vigente no Estado que atenda às suas necessidades ou, havendo ata vigente, a 

indicação das razões que inviabilizem sua adesão. 

 

Outrossim, cumpre ao órgão informar a razão pela qual a contratação não 

pôde ser realizada junto ao cronograma elaborado pela Central de Licitações e Contratos, na 

forma estipulada pelo art. 3º, §4º do Decreto Estadual nº 3.182/2016, bem como as razões 

que impeçam que o objeto seja licitado, por agrupamento, na CLC. 

 

IV – DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

Consoante já mencionado, a presente manifestação jurídica referencial tem 

como objeto a realização de contratação direta em razão do baixo valor, mediante Cotação 

Eletrônica de Preços, na forma do que dispõem o art. 24, II da Lei 8.666/1993 e a Portaria nº 

402/2017-PGE.  

 

Com o intuito de racionalizar e padronizar a atuação dos órgãos quando da 

realização de suas contratações diretas, a Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios 

elaborou uma Lista de Verificação própria para a hipótese em comento, disponível no site da 

PGE, destacando pontualmente as formalidades exigidas tanto pela Lei n 8.666/1993, 

quanto pelos normativos estaduais.  
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A elaboração do documento tem por fim reduzir os vícios repetitivos e 

corriqueiros e, ainda, conferir maior celeridade no exame dos processos, evitando a perda 

de recursos, em prestígio à celeridade e eficiência, sendo de uso obrigatório para os órgãos 

do Estado, na forma do art. 4º do Decreto Normativo nº 2.832/2012. 

A instrução do processo deverá ocorrer no SIGA, observando-se os requisitos 

da mencionada Lista de Verificação, bem como as normas da IN 02/2016 – CLC/PGE, no que 

couber, e da Portaria nº 402/2017 – PGE e demais normativos que regem a matéria. 

Extrai-se da referida Lista que o procedimento deverá estar instruído, dentre 

outros documentos, com a) Autorização de abertura; b) Projeto Básico; c) Pesquisa de 

Mercado; d) Termo de dispensa; e) Documentos de habilitação da empresa contratada; f) 

justificativas de escolha do preço e do fornecedor; g) Comprovação de dotação 

orçamentária; h) Minuta do contrato ou instrumento equivalente; i) Lista de verificação; j) 

Parecer Jurídico.  

Verifica-se, portanto, que embora haja dispensa de um certame licitatório, 

exige-se do órgão a formalização de um procedimento, devidamente instruído, sobre o qual 

seja possível recair uma análise pormenorizada da legalidade da contratação. Tal exigência 

visa a garantir, ainda que nos processos de contratação direta, a obediência a princípios 

constitucionais caros à Administração Pública, como a legalidade, a eficiência, a publicidade, 

a isonomia e a própria moralidade.  

 

Por fim, é relevante também que o órgão/entidade contratante observe que o 

sistema exige, além do “upload” dos documentos, que seja selecionada a opção “juntar” 

para que os documentos integrem os autos eletrônicos definitivamente, evitando assim que 

o sistema SIGA apresente a seguinte mensagem: “Atenção! Existem documentos não 

juntados ao processo digital”. 

Posto isso, passa-se à análise dos requisitos legais da situação paradigma, a 

serem reproduzidos nas contratações que se submeterão a esta manifestação jurídica 

referencial.  

a) Abertura e Autorização 
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Dispensada a possibilidade de adesão à ARP preexistente, bem como 

verificada a necessidade de realização da contratação, deverá o órgão dar início ao processo 

de contratação direta.  

 

Conforme prescrito no caput do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, 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 e formalização da 

demanda elaborada pelo agente ou setor competente que requer o objeto.4 

 

b) Justificativa da Contratação 

 

Deverá o gestor justificar a necessidade e a vantajosidade da contratação, de 

forma clara e sucinta, indicando a motivação e mencionando o interesse público/benefício 

social atendido. 

 

A justificativa não poderá estar limitada a expressões genéricas, mencionando 

de forma abstrata o objetivo de atender ao interesse público. Deve, portanto, ser concreta e 

individualizada, deixando claro quais necessidades do órgão visa a atender, informando que 

o quantitativo fora devidamente calculado e, ainda, que os requisitos e especificações do 

objeto são os mínimos necessários à satisfação da demanda, sem trazer prejuízo à 

competitividade.  

 

c) Fundamento Legal  

   

A contratação será devidamente fundamentada no art. 24, II da Lei 

8.666/18993, cabendo ao gestor zelar para que não se configure o fracionamento ilegal da 

demanda, conforme anteriormente explicitado.  

É válido destacar, nesse ponto, que após o advento da Lei 14.133/2021 os 

órgãos terão o prazo de 02 anos para realizar contratações com fulcro na Lei 8.666/1993, 

posto que ambas terão vigência simultânea durante esse prazo de transição.  

 

Dessa forma, por força do art. 191 da Nova Lei de Licitações, os instrumentos 

                                                 
4
 Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU 
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da contratação deverão fazer referência expressa ao uso da Lei 8666/1993, especificando 

que as obrigações decorrentes do certame serão por ela regidas.   

 

Importa esclarecer, contudo, que aos crimes cometidos no bojo das 

contratações públicas aplicam-se as normas da Lei 14.133/2021, responsável por incluir o 

Capítulo II-B no Título dos Crimes Contra a Administração Pública, no Código Penal Brasileiro, 

independentemente de o certame ou o contrato dele decorrente terem sido regidos ou não 

pela Nova Lei de Licitações.  

d) Projeto Básico 

 

O Projeto Básico é o documento que contempla o 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; 

13) Sanções  

 

Na contratação direta, embora dispensado o procedimento licitatório, exige-

se a elaboração de projeto básico, que deverá detalhar as especificações, requisitos e 
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obrigações decorrentes da contratação, sempre com a devida justificativa, especialmente 

quando dispensada a formalização de instrumento contratual.  

 

A elaboração do Projeto Básico deverá levar em conta, ainda, que não há 

publicação de um edital detalhado, apenas o aviso de cotação eletrônica, de modo que as 

informações que vincularão os potenciais participantes, inclusive quanto às sanções a eles 

aplicáveis, deverão constar no bojo do respectivo projeto.  

 

Ademais, cumpre à equipe de contratação se atentar à nomenclatura 

adotada, haja vista que a expressão “Termo de Referência”, quando não utilizada no 

contexto da Nova Lei de Licitações, remete apenas à modalidade Pregão, regida pela Lei nº 

10.520/2002.  

 

e) Pesquisa de mercado 

 

Embora dispensada da realização de procedimento licitatório, a 

Administração Pública ainda deverá comprovar a vantajosidade da contratação, 

demonstrando que o preço a ser contratado está de acordo com os valores praticados no 

mercado.  

Partindo dessa premissa, torna-se obrigatória a realização de pesquisa de 

preços, conforme preceituam o art. 11 da IN estadual nº 001/2021 – CLC/PGE e, ainda, o art. 

5º da Portaria nº 402/2017 – PGE, que exige a instrução do procedimento de Cotação 

Eletrônica com pelo menos uma proposta de preço obtida diretamente com fornecedor, 

para fins de estabelecer o preço de referência.  

 

Além da pesquisa de preços realizada pelo órgão, o processo deverá ter sido 

encaminhado à CLC para realização do procedimento de cotação eletrônica de preços, 

responsável por viabilizar a competitividade do certame e garantir a contratação pelo menor 

preço ofertado.  

 

Deverá o processo, portanto, estar instruído com o Relatório Final da sessão 

pública de cotação eletrônica, que registrará as ocorrências do procedimento, garantindo a 

transparência e a economicidade dele exigidos.  

 

f) Termo de Dispensa  
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Trata-se de documento formal, com número sequencial, contendo a síntese da 

contratação e a justificativa, com os requisitos do art. 26, parágrafo único da Lei nº 

8.666/1993: 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 
com os seguintes elementos: (...) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. (...) 

 

O termo de dispensa será publicado na imprensa oficial do Estado, e deverá 

ser preenchido com as informações relevantes da contratação, conforme o modelo previsto 

na Lista de Verificação, que exige: o número da dispensa; o número do processo 

administrativo; o objeto da contratação; o fundamento legal (obrigatoriamente indicando a 

regência pela Lei 8.666/93); os dados da contratada; o valor da contratação e as justificativas 

no art. 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, em regra fundamentadas no resultado 

obtido no procedimento de Cotação Eletrônica de preços.  

 

g) Minuta do contrato  

 

A minuta de contrato deverá conter, no mínimo, as cláusulas necessárias 

previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo de outras que o órgão entender 

pertinente, sempre se atentando às normas no ordenamento jurídico e à jurisprudência dos 

Tribunais de Contas.  

 

O art. 62, § 4º do mesmo diploma legal permite a substituição do instrumento 

contratual por, por exemplo, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço. Nesta hipótese, deverá o órgão informar a 

substituição do termo de contrato no bojo do projeto básico, bem como o instrumento pelo 

qual será substituído, atentando-se ao que dispõe o dispositivo supracitado, bem como o 

teor da Súmula Administrativa nº 10, da PGE, in verbis:    

 

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 
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serviço. 

(...) 

§ 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. 

 

Súmula Administrativa nº 10, da PGE: As contratações devem ser 

formalizadas por meio de Termo de Contrato (art. 55 da Lei nº 8.666/93) 

sempre que houver obrigações futuras decorrentes do fornecimento de 

bens ou serviços, inclusive assistência técnica, independentemente do valor 

da contratação, da modalidade de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade, 

conforme preconizado no art. 62, caput, c/c o §4º do mesmo dispositivo da 

Lei 8.666/93. 

 

Dessa forma, em que pese a autorização para a substituição, os órgãos devem 

providenciar o instrumento contratual sempre que o valor da contratação estiver 

compreendido entre os limites estipulados para os casos de concorrência e de tomada de 

preços e; independente do valor, quando houver obrigações futuras decorrentes do 

fornecimento de bens ou serviços, inclusive assistência técnica. 

 

h) Recurso Orçamentário 

A lei exige a existência de recursos hábeis a custear a despesa, devendo constar 

nos autos a Planilha de Aquisição preenchida e assinada, contendo a previsão de recursos 

orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da 

Lei nº 8.666/93) bem como a Declaração de Responsabilidade Fiscal informando que a 

despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e 

compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

(art. 16, inc. II, da LC 101/2000). 

Dessa forma, por se tratar de exigência legal, devem constar da instrução do 

processo Declaração do Ordenador de Despesa de que esta satisfaz as exigências dos artigos 

16 e 17 da LC nº 101/2000, e o respectivo Quadro de Detalhamento de Despesa e 

informações orçamentárias – Crédito e Razão. 
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i) Documentos de Habilitação 

 

De acordo com a doutrina de Marçal Justen Filho (2019, pag. 663), a 

habilitação pode ser definida como o “conjunto de atos orientados a apurar a idoneidade e a 

capacitação de sujeito para contratar com a Administração Pública”.  

  

A Lei 8666/93 cuidou de estabelecer, dentre os arts. 27 a 32, um rol de 

requisitos aptos a aferir essa aptidão dos licitantes, cuja ausência ou descumprimento 

acarreta a sua inabilitação e, por consequência, o afastamento do certame. Ressalve-se, 

contudo, tratar-se de rol máximo, não mínimo. Ou seja, tais requisitos devem ser restritos ao 

mínimo necessário para assegurar a obtenção de uma prestação adequadamente 

executada, sempre atentando-se ao princípio da proporcionalidade.  

 

Nessa senda, dada a baixa complexibilidade da demanda, o Tribunal de Contas 

da União estendeu, no Acórdão nº 2616/2008 – Plenário, às hipóteses de contração direta 

em razão do baixo valor a possibilidade de dispensa dos requisitos de habilitação, prevista 

no art. 32, §1º da Lei de Licitações.  

 

No âmbito do Estado do Amapá, conforme disposição expressa da Portaria nº 

402/2017 – PGE, em relação ao fornecedor melhor classificado na Cotação de Preços 

realizada:  

 

Art. 14, I - em se tratando de pessoa jurídica, deverá ser verificada a 
condição de regularidade fiscal do participante, com a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito do INSS, Certidão de Regularidade junto às 
Fazendas Municipal e Estadual da sede do fornecedor, bem como o 
Certificado de Regularidade do FGTS. 
(...) 
§2º A critério do órgão demandante, além da documentação prevista nos 
incisos I e II deste artigo, poderá ser exigida a comprovação da qualificação 
técnica do fornecedor. 

 

Destaque-se que o TCU estabeleceu, ainda, como requisitos mínimos exigíveis 

no bojo das contratações diretas, o cumprimento no art. 193, §3º da Constituição Federal e 

a apresentação de comprovante de regularidade com o INSS e o FGTS (Decisão nº 1.241/02 – 

Plenário e Acórdão nº 1.467/03-Plenário).  

 

Não é demais destacar, contudo, que a Administração está sujeita ao princípio 
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da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que a habilitação do fornecedor estará 

vinculada à comprovação dos requisitos que o órgão ou entidade demandante estabelecer 

nos documentos que instruírem a contratação, especialmente no Projeto Básico.  

 

Portanto, deve o órgão verificar a conformidade dos documentos de 

habilitação apresentados pelo fornecedor, atestando o cumprimento das exigências 

pertinentes, bem como confirmando a respectiva validade da documentação apresentada.  

 

Por fim, apesar de não se tratar de requisito de habilitação propriamente dito, 

imperioso ressaltar que o art. 12, parágrafo único da Portaria nº 402/2017—PGE veda a 

participação de consórcios ou empresas impedidas de licitar ou contratar com o órgão 

demandante ou com a Administração Pública no procedimento de cotação eletrônica, 

cabendo ao gestor inserir tal vedação no Projeto Básico e o setor da Subcoordenadoria de 

Cotação Eletrônica atentar-se a ela quando da habilitação do fornecedor melhor classificado.  

 

j) Publicação  

 

Cumpre alertar, ainda, que a dispensa de licitação deve ser comunicada à 

autoridade superior no prazo de 03 (três) dias, para ratificação, e sua publicação deverá 

ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para eficácia do ato, conforme prevê o 

caput do art. 26 da Lei nº 8.666/1993.  

 

Em caso de custeio da contratação com recursos voluntários oriundos do 

Tesouro Federal, deverá ser providenciada, também, a publicação da dispensa no Diário 

Oficial da União.  

 

k) Da declaração de subsunção às orientações referenciais 

 

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

tela, é essencial que o gestor do órgão ou entidade interessados declare nos autos, 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: 

 

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.  
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(Grifos Nossos) 

  

O Anexo I da supracitada Resolução traz o modelo de declaração da 

autoridade competente para a prática do ato pretendido, atestando que o quadro se adequa 

aos parâmetros e pressupostos das orientações de referência e que serão seguidas as 

orientações jurídicas nele contidas.  

 

A mencionada Declaração deverá ser anexada pelo órgão/entidade 

demandante e constar no bojo da instrução processual, antes da remessa dos autos à 

Central de Licitações e Contratos para realização da Cotação Eletrônica. A Declaração 

deverá estar acompanhada, ainda, da Lista de Verificação devidamente preenchida 

abrangendo às etapas de responsabilidade do órgão ou entidade demandante.  

 

l) Juntada do Parecer Jurídico 

 

Considerando-se seu intuito consultivo e orientativo, este parecer deverá ser 

anexado aos autos e observados integralmente em cada fase do processo de contratação, 

visando a legalidade plena dos atos administrativos. 

 

O art. 8º da Resolução nº 006/2020 – CONSUP/PGE fixa a obrigatoriedade de 

juntada da cópia integral deste Parecer Referencial com despacho de aprovação da Chefia da 

Procuradoria Especializada. Veja-se:  

 

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) 

 

Assim, após realizado o procedimento de Cotação Eletrônica, cujo relatório da 

Sessão Pública de lances será devidamente acostado aos autos, o(a) Procurador(a)-Chefe da 

Central de Licitações e Contratos deverá emitir despacho e realizar a juntada do parecer 

referencial, atestando a conformidade do procedimento aos ditames legais e encaminhar os 

autos ao demandante. 
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Verifica-se, portanto, que o uso do presente parecer referencial evitará a 

elaboração de parecer jurídico individualizado, sem prejuízo de atendimento ao prescrito no 

art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei Orgânica da PGE-AP (Lei 

Complementar Estadual n.º 089/2015). 

 

V – CONCLUSÃO 

 

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

instrução dos processos administrativos, para fins de orientar a contratação direta em razão 

do baixo valor da demanda, mediante Cotação Eletrônica de Preços, conforme previsto na 

Portaria nº 402/2017-PGE. 

 

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 caso 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;  

 

c) Lista de Verificação específica, devidamente preenchida e assinada pelo 

responsável pelo preenchimento, conforme modelo disponível no sítio 

eletrônico da PGE. 

  

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: 

https://pge.portal.ap.gov.br/, em consonância com o art. 11, §1º da Resolução nº 006/2020-

CONSUP/PGE. 

 

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. 

https://pge.portal.ap.gov.br/
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Encaminhem-se o presente parecer aos órgãos e entidades estaduais. 

Procuradoria-Geral do Estado do Amapá,  

Em 28 de outubro de 2021. 

 

 
 
 
 
 

JEANE ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA 
Procuradora-Chefe da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios  

 
 
 
 
 

MARIA ALICE LOPES LEDA 
Procuradora do Estado do Amapá 
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