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PARECER JURÍDICO 

 
PROC Nº PR2022.11/CLHO-04981 
PARECER JURÍDICO Nº 013/2022    
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ASSUNTO: ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO 
 

 

 

I- DO RELATÓRIO: 

 

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto para 

análise de regularidade de Inexigibilidade de licitação para a Contratação de ferramenta on-

line e pesquisa e comparação de preços, baseados em resultados de licitações adjudicadas e 

homologadas. 

 

Consta nos autos, solicitação da autoridade competente (MEMO/SEMUS/2022), Termo 

de Referência, solicitação de cotação de preços, Indicação de Dotação Orçamentária, justificativa 

para a contratação, Proposta da empresa, Documentação da empresa, minuta de contrato, Termo 

de ratificação e sua publicação. 

 

Após as devidas análises, constatou-se necessidade de mudança Minuta do 

Contrato, conforme Despacho exarado pela autoridade competente, onde solicita 

adequação na cláusula segunda que trata da vigência contratual. 

 

Ato contínuo, conforme exposto, os autos vieram encaminhados para análise e 

Parecer Jurídico. 

 

É breve o relatório, passo a análise. 

 

II- DA FUNDAMENTAÇÃO: 
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O objeto da licitação em análise é Inexigibilidade de licitação para a Contratação de 

ferramenta on-line e pesquisa e comparação de preços, baseados em resultados de licitações 

adjudicadas e homologadas, com base no art.25, caput, da Lei nº 8666/93 e de acordo com o termo 

de referência. 

Preliminarmente, frisa-se que a inexigibilidade de licitação para a contratação do objeto em 

análise, já fora analisada analiticamente no PARECER JURÍDICO Nº 003/2022-PGM, que 

segue acostado aos autos. 

Portanto, o presente parecer se dará estritamente quanto a minuta do Contrato em análise. 

Cumpre ressaltar que à presente análise se restringe tão somente aos aspectos formais do 

processo, não se adentro quanto a escolhas administrativas, bem como a conveniência e a 

oportunidade do gestor e nem os de caráter econômico, técnico ou discricionário, por não ser de 

competência dessa Procuradoria, pois trata-se de parecer de natureza opinativa e não vinculante.  

Isso posto, passo a análise. 

A minuta do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo 

em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93, que 

assim dispõe: 

 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação 
e de recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores 
das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for 
o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 
convite e à proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
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(...) 
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente 
cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei. 

 

Entende-se que a minuta do contrato atende a determinação do artigo 55, e incisos, da Lei 

de Licitações e Contratos Públicos, constando, no instrumento, as cláusulas obrigatórias previstas 

na referida norma. 

 

III -  DO PARECER: 

 

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a 

essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados 

pelos gestores públicos. 

Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes, hipótese em que 

configurando assim o interesse público e a preservação de seu patrimônio, entende-se que não há 

nenhum impedimento legal e o procedimento administrativo de procedimento licitatório encontra-

se pronto para sua continuidade, podendo por tanto, proceder com as publicações legais para o 

regular prosseguimento do feito. 

Tomando-se como parâmetro a Inexigibilidade de Licitação, com base no art.25, caput, 

da Lei nº 8666/93 e de acordo com o termo de referência, manifestamo-nos, portanto, pela 

POSSIBILIDADE JURIDICA EM TESE, à legalidade da minuta do Contrato. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo.  

 

 

Coelho Neto (MA), 15 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Cláudia Marta Miranda de Castro Silva 
Assessora Jurídica 

Portaria nº 117/2022- SEMPG 
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