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Considerando as atribuições do Controle Interno conferido pela Lei nº 

1.065/2013 e as normas do TCEES. 

Considerando o que dispõe o art. 62 da Lei de Licitações que o instrumento de 

contrato será obrigatório sempre que o valor da contratação superar aquele 

relativo ao uso da modalidade convite. Caso contrário, a Administração poderá 

substituir aquele documento por instrumentos equivalentes, tais como a carta-

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

de execução de serviço. 

 

Considerando o § 4º do art. 62, por sua vez, prevê que o termo de contrato 

poderá ainda ser substituído nos casos de compra com entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, 

inclusive assistência técnica, independentemente do valor da contratação. 

 

Considerando Essa hipótese excepciona a regra prevista no caput do 

dispositivo. Dito de outro modo, o § 4º, do art. 62, faculta a dispensa do 

termo de contrato, nos casos de compra com entrega imediata, mesmo que 

o valor da obrigação supere aquele relativo ao uso da modalidade convite. 

Com base no acima exposto RECOMENDA-SE que seja observado as 

seguintes hipóteses de dispensa do termo de contrato: 

 

a) aquelas nas quais o valor da obrigação não supera o limite para o uso 

da modalidade convite; e  
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b) aquelas nas quais o valor da obrigação supera o limite para o uso da 

modalidade convite, mas o objeto do contrato consiste em compra com 

entrega imediata, da qual não resultam obrigações futuras. 

 

Joel de Menezes Niebuhr ensina: 

 

"De acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, ‘o 

instrumento do 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 comocarta-contrato, nota de

 empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 

de execução de serviço". 

 

Ou seja, se o valor do contrato, independentemente se ele foi 

precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei 

nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em 

regra, deve ser formalizado por meio de instrumento de contrato. Se o 

valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então 

o instrumento de contrato pode ser substituído por outro instrumento que, 

de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, 

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

execução de serviço. 

 

A respeito decidiu o TCU: 

 

"(...). Na prestação de serviços ajustados via dispensa 

ou inexigibilidade de licitação, cujo valor seja equivalente aos 

limites estabelecidos para tomada de preços e concorrência, a 

formalização do instrumento contratual de fato é obrigatória, 

como determina o artigo 62, caput, da Lei 8.666/93. Contudo, no 

§ 4º desse mesmo artigo, é prevista a possibilidade de 

dispensa do instrumento contratual, independentemente do 

seu valor, nos  casos de compra para entrega imediata e 
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integral dos bens e serviços adquiridos, da qual não resulte 

obrigações futuras, sendo permitido que o contrato seja 

substituído por carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou ordem de execução do serviço, 

instrumentos bem mais singelos que um contrato. O objetivo 

desse permissivo é desburocratizar o procedimento de 

compra naquelas hipóteses em que esteja evidenciado que o 

contrato será de pouca serventia para a Administração 

Pública devido à ausência de riscos na aquisição em 

questão". (Acórdão 367/2003, Plenário, rel. Min. Lincoln 

Magalhães da Rocha). (grifou-se) 

 

A Advocacia Geral da União, tratando da matéria, assim se 

posicionou: 

 

"(...). Os formalismos da Lei n. 8.666 já são, por si, 

bastante severos; por isso mesmo, a interpretação dos 

dispositivos legais que os estabelecem deve ser restrita, de modo 

a evitar os formalismos excessivos que superem a própria 

previsão do legislador. Aplica-se aqui, na interpretação da lei, o 

princípio da razoabilidade, segundo o qual os meios devem ser 

proporcionais em relação aos objetivos a atingir (...). Assim 

sendo, o Despacho admite que haveria contratações de pequeno 

valor onde não existira ´qualquer minuta contratual`; por óbvio, o 

negócio jurídico realizado entre a União e o particular, mediante 

dispensa ou inexigibilidade, resultará sempre em um contrato, o 

que poderá não existir é a representação do negócio jurídico 

contratual na forma típica de um contrato administrativo, dada a 

permissão de formas alternativas do citado art. 62 - ´carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra 

ou ordem de execução de serviço`. Por conseguinte, interpreta-

se tal passagem no sentido de que há procedimentos nos quais 

existam um instrumento de contrato típico e outros que adotem 

uma das formas alternativas admitidas no art. 62 da Lei nº 

8.666/1993, nesta hipótese a submissão a AGU não seria 

obrigatória ainda que inexistente minuta de contrato não 

padronizada. (...)". (Belo horizonte, 20 de fevereiro de 2015. 

MARCELO AUGUSTO CARMO DE VASCONCELLOS, 
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ADVOGADO DA UNIÃO. CONSULTOR JURÍDICO DA UNIÃO 

EM MINAS GERAIS). 

 

Assim, com base no princípio da economicidade, da desburocratização e 

da eficiência RECOMENDO que  nos  casos de compra para entrega 

imediata e integral dos bens e serviços adquiridos, da qual não resulte 

obrigações futuras,  que seja o contrato substituído por carta-contrato, 

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

execução do serviço, instrumentos bem mais singelos que um 

contrato, cuja finalidade é desburocratizar o procedimento de compra 

naquelas hipóteses em que esteja evidenciado que o contrato será de pouca 

serventia para a Administração Pública devido à ausência de riscos na 

aquisição em questão. 

 

Essa é a Recomendação!!! 

Venda Nova do Imigrante/ES, 04 de novembro de 2020. 

 

 

Marina Soares Costa 

Portaria nº 09/2018 

Controladora 

 

 

Protocolo nº 0158/2020 

Publicado em 19/11/2020 

Cientes: Procuradoria e 

Gestora de Contratos 


		2020-11-19T15:50:06-0300
	MARINA SOARES COSTA:00816093709




