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PARECER PERFEITO 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá meus amigos, tudo bem? Firmes nos estudos? 

Trataremos nessa aula sobre a elaboração de um parecer, fornecendo um passo a passo de como elaborar 
um parecer perfeito para provas de Advocacia Pública. 

Quaisquer dúvidas, estou às ordens nos seguintes contatos: 

Grande abraço, 

Rodolfo Penna 

Convido-os a seguir minhas redes sociais. Basta clicar no ícone desejado: 

@prof.rodolfopenna 

PARECER JURÍDICO - ASPECTOS GERAIS 

Como vimos, o parecer é uma peça muito frequente nas provas prático-profissionais de procuradorias, haja 
vista ser da essência do Advogado Público opinar sobre as matérias jurídicas existentes no seio do ente 
público. 

Na redação do parecer, o candidato deve se atentar basicamente para os seguintes elementos como 
estrutura básica: 

I – Identificação 

Os elementos de identificação são basicamente 4: 

a) Número do parecer (Parecer Número X); 

b) Número do Processo Administrativo (Processo Número Y); 

c) Interessado (Nome de quem está realizando a consulta); 

d) Assunto (Tema que está sendo discutido); 

https://www.instagram.com/prof.rodolfopenna/
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II- Ementa 

A ementa é um pequeno texto de 3 a 4 linhas que deve ser localizado espacialmente antes do relatório, 
contendo o resumo de toda a matéria e o conhecimento da ideia central e conclusões do parecer. 

Para facilitar a redação da ementa, é interessante que o aluno “pule” cerca de 5 linhas entre o assunto e o 
relatório e deixe para redigir a ementa no fim da peça, quando já tiver uma noção integral do parecer. Isto 
auxiliará a concatenação das ideias e a correta exposição resumida das conclusões. 

III – Relatório 

A ideia do Relatório é a mesma dos “FATOS” das petições judiciais.  

O aluno deverá resumir o caso proposto tentando não repetir o enunciado. Deverá o aluno ser conciso, 
objetivo e cirúrgico na exposição dos fatos, para não perder muito tempo nem muitas linhas da folha de 
resposta.  

Em alguns casos o próprio enunciado da questão dispensará o aluno de realizar o relatório. Neste caso, basta 
colocar o tópico “relatório” no parecer e escrever “relatório dispensado por força do enunciado”. 

IV – Fundamentação 

Equivale a parte “DO DIREITO” ou “DO MÉRITO” nos processos judiciais. Aqui o aluno deverá apresentar de 
forma fundamentada as razões jurídicas da conclusão a que chegou no parecer, expondo os fundamentos 
legais, doutrinários e jurisprudenciais cabíveis. 

É possível a “subtopificação” da fundamentação para facilitar a compreensão do examinador e a atribuição 
de pontos, o que indicamos que seja feito. Tudo que facilita a “vida” do examinador é positivo para fins de 
concursos públicos.   

V – Conclusão 

A conclusão do parecer merece tópico específico e deve ser apresentada de forma clara e concisa, tal qual 
os “pedidos” das ações judiciais. 

Se vários são os pontos de mérito, vários serão os itens de conclusão (a, b, c, d ...). 

Após a conclusão o procurador deverá escrever no texto: 

Eis o parecer. 

À consideração superior. 
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Trata-se do fechamento do parecer indicando que este já pode ser remetido à autoridade competente, para 
que esta aprove a orientação administrativa sugerida pelo Procurador responsável. 

VI – Local/DATA 
 
VII – Assinatura (PROCURADOR DO ESTADO DE XXXXXX ou PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
YYYYYYY ou PROCURADOR DO ÓRGÃO ZZZZZ) 

Na assinatura, portanto, o candidato colocará o nome do cargo a que está concorrendo. 

 

Tomem cuidado para não se identificar no parecer. Então nada de colocar o próprio nome ao lado ou abaixo 
da expressão "Procurador". Isso, inclusive, pode gerar a eliminação sumária do candidato. 

Esta a estrutura básica do parecer. Veja, na prática, como fica a estrutura do parecer. 

O candidato deve observar as formalidades para a sua elaboração: 

a) Título: Parecer Jurídico nº XXXX; 
b) Processo Administrativo nº YYYY; 
c) Requerente/solicitante: o órgão consulente; 
d) Assunto: ocupação de bem público. Direito à retenção e indenização. Poder de Polícia, seus atributos 

e formas de atuação. 
e) Ementa: deve constar o assunto e as conclusões de forma resumida, por exemplo: 

Ementa: Ocupação de bem público. Notificação demolitória válida. Ausência de posse. Ausência 
de direito de retenção e indenização pelas benfeitorias. Poder de Polícia. Atributo da 
autoexecutoriedade. Possibilidade de imposição da vontade independentemente de autorização 
judicial. Conduta válida do Poder Público. Improcedência do requerimento administrativo. 

f) Relatório: breve resumo dos fatos. Tem que observar o enunciado, pois o relatório pode ter sido 
dispensado. Se não for, deve ser feito de forma mais resumida possível; 

g) Fundamentação: fundamentos fáticos e jurídicos de forma organizada e titulada; 
h) Conclusão: em tópicos, respondendo a cada questionamento da consulta; 
i) Desfecho: sempre deve constar uma frase submetendo o parecer à consideração superior: “É o 

parecer, o qual submeto à consideração superior”; “É o parecer, salvo melhor juízo”; “É o parecer, 
sujeito à consideração superior”. Preferível a primeira frase. 

j) Finalização: local, data, procurador do Estado/DF, OAB/seccional. 
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PROPOSTAS DE PARECER  

1 - PGE-PE (2018) 

1.1 - Enunciado  

Seis meses após a celebração de contrato de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para 
as unidades hospitalares mantidas pelo estado de Pernambuco, o governo estadual recebeu, por meio da 
Secretaria de Administração, requerimento formulado pela companhia responsável pelo serviço, pedindo o 
reajuste da tarifa em 3,5% sobre o valor contratado, dada haver autorização da agência nacional de regulação 
do setor elétrico para tanto, o que justificaria o acréscimo ao montante pactuado no contrato ainda no 
primeiro ano da vigência do ajuste. Após dois meses, não tendo havido resposta do governo estadual, a 
companhia responsável enviou novo requerimento em que reiterava as razões do pedido anterior, além do 
aviso de corte do fornecimento de energia em todas as unidades abrangidas pelo contrato em virtude de 
inadimplência, uma vez que o pagamento havia sido suspenso pela Secretaria de Administração desde o 
início do período de análise do primeiro requerimento da concessionária. Considerando a urgência da 
situação, o governo estadual, então, encaminhou o processo administrativo relativo ao requerimento da 
contratada à PGE/PE para análise e emissão de parecer sobre o caso. 

Na qualidade de procurador do estado de Pernambuco, elabore parecer jurídico fundamentado na legislação 
e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pertinentes, posicionando-se sobre o pedido da 
concessionária na situação hipotética apresentada. Em seu parecer, dispense o relatório, não crie fatos novos 
e aborde os seguintes tópicos:  

1) condições jurídicas do reajuste no contrato administrativo tratado no caso;  
2) natureza jurídica do pagamento realizado pela administração pública pelo serviço contratado;  
3) adequação jurídica do pedido de reajuste no caso e validade do aviso e do corte no fornecimento de 

energia elétrica. 

1.2 - Comentários  

A questão é interessantíssima no sentido de que trata de assunto extremamente importante para 
Procuradorias Estaduais. O tema “Contratos Administrativos”, sem dúvida, é um tema quente para provas 
discursivas, especialmente a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, conforme cobrado na presente 
questão.  

Além disso, há uma sutil cobrança relativa à influência da atividade regulatória estatal nos contratos da 
Administração Pública, conforme será abordado na resolução, o que era crucial para a resposta correta. 

1.2.1 - Reajuste  

O reajuste é a cláusula prevista nos contratos administrativos que objetiva preservar o valor do contrato 
frente à inflação (arts. 55, III e 40, XI). Trata-se de modificação no valor do contrato que ocorre 
periodicamente e se relaciona à perda do poder aquisitivo da moeda (inflação) 
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O índice de reajuste (IPCA-E, IGPM etc.) é previamente definido no contrato, uma vez que as oscilações 
econômicas decorrentes da inflação são previsíveis. 

Grande polêmica no ordenamento jurídico diz respeito a exigência de uma periodicidade mínima do contrato 
para que possa ser realizado o reajuste. A regra geral é que o contrato administrativo somente pode ser 
reajustado após 01 (um) ano da apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir (e não da 
assinatura ou vigência contratual). 

Neste sentido, a lei 10.192/91, arts. 2º e 3º, e seus parágrafos, estabelece que os contratos da Administração 
somente podem ser reajustados se possuírem periodicidade superior a 01 (um) ano, contado da data final 
para apresentação das propostas na licitação: 

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos 
contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. 

§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 
periodicidade inferior a um ano. 

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou 
corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não 
conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir 
da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 

Entretanto, falamos que a exigência de anualidade do contrato é regra geral, tendo em vista que a Lei do 
Plano Real (9.069/95), no art. 70, caput e §1º, preceitua que os reajustes das tarifas de serviços públicos 
far-se-ão anualmente, podendo o Poder Executivo reduzir este prazo. 

Art. 70. A partir de 1º de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas 
de serviços públicos far-se-ão: 

I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro da Fazenda; e 

II - anualmente. 

§ 1º O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no inciso II deste artigo. 

1.2.2 - Condições do reajuste especificamente no caso em análise 
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No caso concreto analisado, a Administração Pública assumiu o papel de concessionária do serviço público 
de fornecimento de energia elétrica e de consumidora do mesmo serviço. O contrato tratado na questão é 
o contrato que a Administração celebrou como consumidora do serviço. 

Neste sentido, nas prestações de serviços públicos em que a Administração Pública é tomadora da prestação, 
o contrato celebrado possui natureza predominante de Direito Privado, conforme art. 62, §3º, II da lei 
8.666/93: 

Art. 62 (...) 

§ 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. 

Neste sentido, a doutrina faz distinção entre os contratos administrativos propriamente ditos e os contratos 
privados da administração: 

a) Contratos administrativos propriamente ditos: são os contratos regidos predominantemente pelo 
regime jurídico de direito público, com a existência das cláusulas exorbitantes em favor da 
Administração Pública e voltados para a execução de atividades de interesse público. Trata-se de 
contrato marcado pela verticalidade da relação, estando a Administração em posição de 
superioridade diante do particular contratado em virtude das cláusulas exorbitantes.  

 

As cláusulas exorbitantes, nos contratos administrativos propriamente ditos, decorrem 
diretamente da lei e podem ser aplicadas independentemente de previsão contratual. 

Neste contrato, as normas de direito privado são aplicadas apenas de forma supletiva às normas de direito 
público (art. 54, lei 8.666/93). 

Exemplos de contrato administrativo é o contrato de obra pública, o contrato de concessão de serviço 
público, contrato de concessão de uso de bem público etc. 

b) Contratos da Administração (contratos privados da Administração): utiliza-se essas expressões para 
se referir aos contratos celebrados pela Administração Pública em condição de igualdade com o 
particular, sendo o contrato regido predominantemente pelo regime jurídico de direito privado. 

Trata-se de contrato marcado pela horizontalidade da relação, tendo em vista que a Administração não está 
em posição de superioridade, se submetendo, em geral, às mesmas regras impostas ao contratado privado. 
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Além disso, também foi mencionado no enunciado que há normas editadas pela Agência Reguladora. Ocorre 
que a regulação é feita pelo próprio Estado (em sentido amplo) que também é consumidor do serviço. Neste 
caso, a Administração Pública assume um papel dúplice, o de tomadora da prestação do serviço 
(consumidora) e reguladora do serviço. 

De acordo com a doutrina em geral, a atividade regulatória abrange: 

a) Edição de normas; 
b) Implementação concreta das referidas normas; 
c) Fiscalização do cumprimento das normas; 
d) Aplicação de sanções; 
e) Solução de conflitos. 

No caso, a Agência Reguladora atuou estabelecendo as condições gerais de prestação do serviço e a política 
tarifária, autorizando o reajuste da tarifa em 3,5% de forma imediata. 

Assim, temos a seguinte configuração das relações jurídicas no caso concreto: 

a) Poder concedente e concessionária: o Poder Concedente é a União, porquanto titular do serviço 
público de energia elétrica e a concessionária é a entidade privada prestadora do serviço.; 

b) Agente regulador e agente regulado: o agente regulador também é a União (que atua, nesta hipótese, 
por meio de uma Agência Reguladora, no caso, a ANEEL), tendo em vista ser o titular do serviço 
público. Já o agente regulado é a concessionária do serviço público. 

c) Concessionária do serviço público e consumidor: o consumidor do serviço, no caso, é o Estado de 
Pernambuco, que celebrou contrato de natureza predominantemente privada com a concessionária, 
atuando em igualdade de condições, despida de suas prerrogativas públicas. 

Contratos celebrados pela 
Administração Pública

Contratos Administrativos
Predomina o Direito 

Público; verticalidade; 
cláusulas exorbitantes

Contratos (privados) da 
Administração

Predomina o Direito 
Privado; horizontalidade; 

igualdade entre 
contratantes
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Como se trata ainda de um contrato privado da Administração Pública do Estado de Pernambuco, trata-se 
de um contrato de adesão, cujas disposições gerais seguem as normas da agência reguladora, cabendo ao 
consumidor – no caso, o Estado de Pernambuco – apenas aderir às cláusulas previamente estabelecidas no 
contrato. 

1.2.3 - Natureza jurídica do pagamento  

A natureza jurídica do pagamento realizado pelo Estado à concessionária do serviço público é de tarifa, tendo 
em vista que o serviço é regulamentado pelo regime de concessão da lei 8.987/95, especialmente em seu 
art. 9º: 

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos 
expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço 
público alternativo e gratuito para o usuário. 

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o 
equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer 
tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, 
implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-
financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. 

§ 5º A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil 
compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões 
ou reajustes realizados nos últimos cinco anos. 

Trata-se de espécie de preço público, tendo em vista que a concessionária é uma pessoa privada, não 
podendo ser remunerada mediante taxa, que consiste em uma espécie de tributo. 

Concessionária: 
Agente Privado

Agente Regulador: União 
(ANEEL)

Poder Concedente: União 
(ANEEL)

Consumidor: Estado de 
Pernambuco
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Essa tarifa será regulamentada especialmente pelo contrato de concessão do serviço público. Ocorre, no 
entanto, que, quando há regulação do serviço prestado, o valor da tarifa também sofrerá influência das 
normas gerais editadas pela agência ou órgão regulador. 

1.2.4 - Adequação jurídica do pedido 

Neste ponto, apresentaremos duas soluções que foram aceitas pela banca examinadora e os seus respectivos 
argumentos. 

1.2.5 - Solução 1  

Diante de toda a argumentação já elaborada até o momento, é possível perceber que o requerimento 
administrativo formulado pela concessionária do serviço público ao Governo do Estado de Pernambuco é 
regular e adequado e deve ser deferido/atendido. 

Isto porque, em primeiro lugar, embora os contratos administrativos se sujeitem, em regra, à anualidade, ou 
seja, somente possam ser reajustados após um ano da apresentação das propostas ou do orçamento a que 
elas se referirem, no caso, houve atuação da agência reguladora autorizando o reajuste. 

O STJ já se manifestou no sentido de que a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, 
cabe à ANEEL estabelecer as tarifas que devem ser cobradas pela concessionária ao usuário da energia 
elétrica, incluindo-se a Administração Pública quando figurar como usuária/consumidora: 

 

4. Do mérito: Sendo a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica submetido à 
Lei de Serviços Públicos (nº 8.987/95) bem como à Lei de Licitações (nº 8.666/93), a empresa 
concessionária/permissionária do mesmo goza da garantia do equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato, de forma que este ente privado tenha a garantia de retorno dos 
investimentos realizados para a consecução do serviço público, acrescido também da 
remuneração pelo serviço prestado. 5. Nos termos da regulamentação em vigência, cabe à 
Agência Nacional de Energia Elétrica estabelecer as tarifas que devem ser cobradas pelas 
concessionárias ao usuário da energia elétrica, sendo que tais valores compõem a receita da 
concessionária de distribuição. (STJ. 2ª Turma. RESP – 1283757, rel. min. MAURO CAMPBELL 
MARQUES, DJE DATA:27/09/2013). 

Veja como a banca apresentou o espelho de correção:  

Assim, estando o pedido de reajuste da contratada amparado na ocorrência de alteração tarifária 
autorizada pela entidade reguladora do serviço de fornecimento de energia elétrica, não se 
afigura viável a negativa do reajuste pretendido pela empresa requerente, já que a Administração 
Pública ocupa a condição de usuária do serviço, ou seja, de consumidora cativa de energia 
elétrica. Dessa forma, legal é a alteração de valores das tarifas de serviços públicos em período 
inferior a um ano, por se tratar de contrato em que a administração pública é tomadora. 

1.2.6 - Solução 2 

Também foi aceita a seguinte conclusão de que o reajuste não era devido pelos seguintes motivos. 
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Em primeiro lugar, o reajuste é um direito disponível, devendo estar expressamente previsto no contrato 
para que possa ser oponível ao Ente Público. 

 

Não obstante, se o edital e o contrato não previrem cláusula de reajuste, considera-se 
que o valor da proposta não é reajustável, tendo em vista que se trata de direito 
disponível das partes e a inflação não é um fator imprevisível. 

Assim, considera-se que os licitantes, ao apresentarem suas propostas, tendo tomado 
ciência do edital e da minuta do contrato, aquiesceram com os seus termos, inclusive com 
a ausência de previsão do reajuste. 

Este é o entendimento majoritário no âmbito do STJ: 

 

O reajuste do contrato administrativo é conduta autorizada por lei e convencionada entre 
as partes contratantes que tem por escopo manter o equilíbrio financeiro do contrato. 
Ausente previsão contratual, resta inviabilizado o pretendido reajustamento do contrato 
administrativo. (STJ. REsp 730.568/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2. Turma, DJ 26.09.2007, p. 
202).  

Assim, o reajuste deve ter sido previsto no contrato, com o respectivo índice de reajuste (IPCA-E, IGPM etc.), 
uma vez que as oscilações econômicas decorrentes da inflação são previsíveis. 

Além disso, conforme visto no tópico 1.1.2.1, a regra geral é que o contrato administrativo somente pode 
ser reajustado após 01 (um) ano da apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir (e não 
da assinatura ou vigência contratual). 

Neste sentido, dispõe a lei 10.192/91, arts. 2º e 3º, e seus parágrafos, estabelecendo que os contratos da 
Administração somente podem ser reajustados se possuírem periodicidade superior a 01 (um) ano, contado 
da data final para apresentação das propostas na licitação ou do orçamento a que elas se referirem. 

1.2.7 - Validade do aviso de corte de fornecimento 

Por fim, era necessário concluir pela inviabilidade do aviso de corte de fornecimento de energia elétrica, 
tendo em vista que os hospitais são estruturas básicas para a prestação de um serviço essencial pelo Estado, 
na linha como já decidiu o STJ. 

 

Era necessário afirmar que, quando o consumidor do serviço público é Pessoa Jurídica de 
Direito Público, o STJ também já entendeu ser possível o corte no fornecimento, desde que 
não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais, que 
atendam às necessidades inadiáveis da comunidade, devendo a análise ser realizada em cada 
caso, cabendo ainda a utilização por analogia das hipóteses de serviços essenciais da lei de 
greve (lei 7.783/89). 

EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 
03/08/2009. 
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Assim, o aviso de corte do fornecimento é irregular, tendo em vista a impossibilidade da interrupção de 
serviço prestado a unidades essenciais da Administração Pública. 

2 - PGE-MT (2016) 

2.1 - Enunciado  

Determinada Administração Pública identificou demanda comum de abastecimento de combustível de 
veículos pelas diversas repartições integrantes da organização administrativa daquela esfera. Usualmente, 
cada órgão providencia a contratação para atendimento aos veículos que lhes pertencem. Entretanto, nova 
gestão está promovendo reorganização do funcionamento da administração, pretendendo centralizar essa 
providência em uma única unidade de despesas, de modo a suprir as necessidades da integralidade da frota 
da organização administrativa. Partindo desses elementos fáticos, bem como considerando o disposto na 
legislação federal pertinente, elabore Parecer Jurídico, abordando, justificada e fundamentadamente, os 
seguintes aspectos: 

a) A viabilidade da centralização da contratação pretendida em cotejo com o princípio da igualdade e 
de eventual arguição de restrição a competição. 

b) A(s) modalidade(s) de licitação cabível(is) para a contratação. 
c) Os requisitos a serem observados pela Administração no que concerne aos aspectos orçamentário-

financeiros. 
d) Os requisitos de habilitação econômico-financeira que, exigidos, teriam pertinência com o objeto da 

contratação. 

2.2 - Comentários  

2.2.1 - Viabilidade de centralização da contratação  

Em primeiro lugar, não há óbice legal para a centralização da contratação pretendida. A exigência 
constitucional de licitação (art. 37, XXI, CF) será atendida, assim como o princípio da legalidade. A 
Administração Pública possui autonomia para se organizar internamente de forma a alcançar o interesse 
público de forma impessoal e eficiente, dentro dos limites e parâmetros da lei. 

No entanto, há que se observar os princípios setoriais da licitação previstos no art. 3º da lei 8.666/93, 
especialmente os princípios da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, da isonomia e o 
princípio implícito da competição. 

Vale destacar que a lei 8.666/93, em seu art. 15, prevê expressamente a possibilidade e, em certa medida, o 
dever de, sempre que possível, a Administração realizar as suas compras por meio do sistema de registro de 
preços, que objetiva justamente realizar compras ou contratar serviços de forma repetida e sucessiva, não 
sendo possível ou recomendável a aquisição do objeto de uma só vez. 

O Decreto 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços em âmbito federal estabelece que 
o referido sistema de aquisição de bens poderá ser adotado nas seguintes hipóteses (art. 3º): 
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I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento 
a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

Logo, a aquisição de bens de forma centralizada não é apenas possível, mas recomendável, na medida em 
que promove racionalização da Administração Pública, eficiência, economicidade e não viola os princípios da 
competitividade e da igualdade entre os licitantes. 

2.2.2 - Modalidades de licitação cabíveis 

Uma vez adotado o Sistema de Registro de Preços (que não é obrigatório, mas recomendável), deverão ser 
observadas as seguintes condições (art. 15, §3º): 

I - seleção feita mediante concorrência; (ou pregão, conforme lei 10.520/2006, art. 11); 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 

Logo, neste caso, apenas a concorrência e o pregão são modalidades elegíveis pelo administrador. 

No entanto, não adotado o SRP, seriam, em tese, cabíveis as seguintes modalidades: 

a) Concorrência; 
b) Tomada de preços; 
c) Convite; 
d) Pregão (caso se objetive a aquisição de bens ou serviços comuns). 

A definição de qual das três primeiras modalidades de licitação (concorrência, tomada de preços e convite) 
será utilizada, em regra, se dá pelo critério do vulto do contrato (art. 23). Vale destacar que os valores do 
art. 23, incisos I e II foram atualizados pelo decreto 9.412/2018, conforme autorização do art. 120 da lei 
8.666/93, que prevê a atualização anual dos valores pelo Poder Executivo Federal: 

Modalidades conforme o valor 

 Obras e serviços de engenharia Compras e demais serviços 

Concorrência + R$ 3,3 mi + R$ 1,43 mi 

Tomada de Preços Até R$ 3,3 mi Até R$ 1,43 mi 

Convite Até R$ 330 mil Até R$ 176 mil 

Dispensa por baixo valor Até R$ 33 mil Até R$ 17,6 mil 
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No caso de licitação realizada por consórcio público, aplicar-se-á o dobro destes valores 
quando formado por até três entes da federação e, o triplo, quando formado por maior 
número (art. 23, §8º). 

Além disso, a concorrência deverá ser a modalidade adotada, independentemente do valor do contrato, nos 
seguintes casos: 

a) na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19; 
b) nas concessões de direito real de uso; 
c) nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a 

tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores 
ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.  

Para a utilização do pregão não importa o preço do objeto a ser contratado, mas apenas o fato de se objetiva 
a aquisição de bens ou serviços comuns. 

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

O TCU admite a utilização do pregão também para serviços de engenharia considerados comuns: 

SÚMULA TCU 257: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra 
amparo na Lei 10.520/2002. 

No caso, como a aquisição diz respeito a combustíveis, é possível a utilização do pregão. 

Convite 

Tomada de preço 

Concorrência 

Até 330 mil Até 3,3 mi + de 3,3 mi 

Até 1,43 mi + de 1,43 mi Até 176 mil 

Obras e serviços de engenharia 

Compras e outros serviços 
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Por fim, em razão do vulto da contratação, dificilmente será possível a utilização do convite como 
modalidade da licitação a ser realizada. Todavia, como a questão não fala em valores, em tese, essa 
modalidade é cabível. 

2.2.3 - Requisitos orçamentário-financeiros  

Em regra, para realização da licitação, é necessária a previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma (art. 7º, §2º, II). 

 

Quanto a este ponto, não se exige disponibilidade financeira1 (“dinheiro em caixa”), 
exige-se apenas previsão na lei orçamentária ou em créditos adicionais – esse é o 
entendimento do STJ e cai muito em prova. 

Excepcionalmente, na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil (art. 15, § 4º, Lei nº 
8.666/93; art. 7º, § 2º, Decreto no 7.892/2013). 

2.2.4 - Requisitos de habilitação econômico-financeira dos licitantes 

Objetiva verificar se o licitante possui capacidade financeira para executar o contrato na sua integralidade 
(art. 31), devendo ser realizada por meio da apresentação dos seguintes documentos: (i) balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis do último exercício social; (ii) certidão negativa de falência ou concordata; e (iii) 
garantia, limitada a 1% do valor estimado do objeto do contrato. 

Quanto ao item “ii”, relativamente à previsão e certidão negativa de concordata, é importante destacar que 
a lei 11.101/2005 extinguiu a antiga figura da concordata, substituindo-a pela recuperação judicial e 
extrajudicial. Assim, havia dúvida quanto à necessidade de apresentação de certidão negativa de 
recuperação judicial e extrajudicial para a habilitação dos licitantes. 

 

O STJ, decidindo sobre o assunto, afirmou que, não existindo previsão legal expressa, é 
incabível a inabilitação de empresas submetidas à recuperação judicial, tendo em vista a 
sujeição da Administração Pública ao princípio da legalidade. Assim, por constar a expressão 
“concordata” na lei 8.666/93, não é possível realizar interpretação extensiva para abranger a 
recuperação judicial. 

 

 

1 STJ: REsp 1141021/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/08/2012, DJe 30/08/2012. 
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Além disso, destacou que o escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a 
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, prevendo em seu art. 52, I, a possibilidade 
de contratação com o poder público. Por este motivo, é possível a participação de empresas em recuperação 
judicial em licitações, desde que preencham os demais requisitos da habilitação. 

Por outro lado, uma vez adotada a modalidade do pregão, é vedada a exigência de garantia de proposta (art. 
5º, I, Lei no 10.520/2002). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Meus amigos, chegamos ao final de mais um e-book. 

Espero que vocês tenham gostado! Quaisquer dúvidas, estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes 
contatos: 

@prof.rodolfopenna 

Grande abraço! 

Rodolfo Penna 

https://www.instagram.com/profigormaciel/
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