
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO 21/2022 

Dispensa de Licitação Nº 11/2022 art. 24, inc. XXII da Lei n. 8.666/93 

ASSUNTO: Contrato de fornecimento de energia elétrica para unidades do Poder Executivo do município e 

Tunápolis - Santa Catarina. Contratos onde a administração pública figura como usuária do serviço público. 

Fornecimento ou suprimento de energia elétrica. Art. 24, inciso XXII e 62, §3º, inciso II da Lei n. 8666/1993.  

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração de Tunápolis - SC 

ASPECTOS PRELIMINARES DO CASO EM APREÇO  

Cuida-se de parecer referencial, que se refere à análise de formalização de 

contratos de fornecimento de energia elétrica, onde a Administração figura como usuária do serviço público.  

Pretende o requerente um aprofundamento maior e mais esclarecido acera da 

contratação referida para o exercício de 2022, em todos os setores públicos do município. 

A nova Lei de Licitações e Contratos, em seu art. 191, prevê que ela entrará 

em vigor na data de sua publicação, estabelecendo-se com isso sua imediata eficácia e se afastando a regra 

geral do prazo de vacatio legis da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Inovando com 

o propósito de conferir ao administrador público um período de testes para melhor aplicação da novel Lei n. 

14.133/2021, institui-se um regime de transição e convivência em face do arcabouço normativo da Lei n. 

8.666/1993, admitindo-se por um prazo de dois anos a escolha da norma de base da contratação.  

Nesse viés, para o presente caso lançamos mão da norma regulamentada pela 

Lei n. 8.666/1993.  

Utiliza-se em processos administrativos que demandam simples conferência 

dos dados e/ou dos documentos constantes nos autos, a exemplo de contratação dos serviços de distribuição de 

energia elétrica para as unidades do Poder Executivo do município de Tunápolis, que se tratam de contratos de 

adesão (contratos privados da Administração), elaborados pelas concessionárias do serviço público estadual de 

distribuição de energia elétrica.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO MÉRITO 

Com respeito a contratação de serviços fornecidos por concessionária de 

serviços públicos, esclarece Ronny Charles:  

As relações contratuais envolvendo concessionárias de serviço público e órgãos públicos é 

um tema que gera certas contradições, muitas vezes por tal relação envolve um contrato 

bilateral, eminentemente, sinalagmático e de interesses contrapostos, no qual participam, em 

ambos os pólos, representantes da Administração Pública. Isso porque, embora o órgão 

público usuário seja uma extensão do Ente público que o criou, pela técnica de 

desconcentração (no caso da criação de autarquias, a técnica é descentralização), a 

concessionária de serviço público exerce a atividade de prestação de um serviço público 

econômico, com competência delegada por ente federal, pela técnica de descentralização 

negocial da titularidade para prestação de um serviço público. Não é à toa, que a Lei n.º 

8.666 dá tratamento diferenciado aos contratos em que a Administração por parte como 

usuário de serviço público, permitindo a aplicação do regime jurídico dos contratos 

administrativos “no que couber”. Sob o ponto de vista administrativo, quando um órgão 

público é usuário de um serviço público prestado por concessionária, a relação contratual 

envolve dois representantes do Poder Público, o que justifica a relativização das cláusulas 

extravagantes naturais a um contrato administrativo, que emprestam certa posição vertical ao 

Poder Público contratante. (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas 

comentadas. 7. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2015).  

 

Conforme prevê a Lei n. 8.666/93, nos contratos em que a Administração 

Pública é parte como usuária de serviço público a aplicação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

ocorre de forma subsidiária, por meio das disposições contidas nos artigos 55 e 58 a 61 e das normais gerais, 

no que couber, senão vejamos:  

Art. 62. [...] § 3° Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, 

no que couber:  

II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.  

 

Isso quer dizer, tais contratos serão regidos pelas normas específicas relativas 

ao objeto do ajuste (contrato de adesão), não perdendo de vista, entretanto, as cláusulas necessárias para os 

contratos administrativos (art. 55), obedecendo às prerrogativas conferidas à Administração por Lei (art. 58), 

considerando os efeitos da declaração de nulidade dos contratos (art. 59), bem como mantendo a formalização 

dos contratos por meio do competente instrumento (arts. 60-61), conforme determina a Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tais características levam estes contratos firmados pelo ente público ao 

enquadramento na classificação de contratos semipúblicos, ou seja, aqueles que são regidos com 

predominância por normas específicas relativas ao objeto do ajuste (contrato de adesão), porém respeitando as 

formalidades previstas para os contratos administrativos, bem como a relativa supremacia do Poder Público. 

Nesse sentido a Orientação Normativa n. 36 da Advocacia-Geral da União, 

que trata sobre o prazo de vigência de contratos em que a Administração Pública seja usuária de serviços 

públicos essenciais, tais como energia elétrica, água, esgoto, serviços postais monopolizados pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, onde desvincula a obrigatoriedade de observância dos prazos 

estabelecidos no artigo 57 da Lei n. 8.666/93, bem como desnecessidade de indicação de prazo certo para 

contratação (artigo 57, § 3º da Lei n. 8666/93):  

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 

"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 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."  

 

Como fundamento para contratação direta de fornecimento ou suprimento de 

energia elétrica, tem-se o artigo 24, inciso XXII da Lei n. 8.666/93:  

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.  

 

Sobre os requisitos para esta contratação direta, comenta Jorge Ulysses 

Jacoby:  

5.22. Fornecimento ou suprimento de energia elétrica:  

 

5.22.2. requisitos  

 

Expedidas as considerações propedêuticas, descendo aos elementos objetivos da norma, tem-

se que, para se enquadrar no referido inciso, a contratação deverá:  

 

a) ter por objeto o fornecimento ou suprimento de energia elétrica;  

b) o contratado deverá ser concessionário;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) deverão ser observadas as formalidades constantes do art. 26, caput e parágrafo único, da 

Lei n. 8.666/93.  

 

Como a norma em tela abre exceção ao procedimento licitatório, há que ter interpretação 

restritiva, segundo elementar princípio de hermenêutica. Assim, não podem ser contratados 

com fundamento nesse inciso a instalação de rede elétrica, troca ou manutenção de 

subestação própria da Administração e outros serviços dessa natureza, pois o objetivo é 

restrito a fornecimento ou suprimento, devendo aqueles serviços serem licitados.  

...  

 

Objetivamente, pode-se asserir que:  

 

a) deve existir contrato entre os órgãos da Administração Pública e os concessionários, na 

forma a ser regulamentada pela ANEEL, para definição da incidência ou não das normas 

da Lei n. 8.666/93;  

 

b) por expressão disposição legal, tais contratos não estão sujeitos à regra do art. 57 da Lei 

n. 8.666/93, podendo ser ajustado pelo prazo que for estabelecido naquela regulamentação;  

 

c) reiteradamente vem decidindo o Tribunal de Contas da União que, como regra, não cabe 

definir multa contra a Administração Pública em instrumento de contrato, salvo expressão 

previsão legal, em sentido contrário. O assunto foi sumulado nos seguintes termos:  

 

Súmula n. 226. É indevida a despesa decorrente de multas moratórias aplicadas entre órgãos 

integrantes da Administração Pública e entidades a ela vinculadas, pertencentes à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios, inclusive empresas concessionárias de 

serviços públicos, quando inexistir normal legal autorizativa. (JACOBY FERNANDES, J U. 

Contratação direta sem licitação: inexigibilidade de licitação: procedimentos para a 

contratação sem licitação; justificativa de preço; inviabilidade de competição; emergência; 

fracionamento; parcelamento; comentários às modaidades de licitação, inclusive o pregão: 

procedimentos exigidos para a regularidade da contratação direta. 10. ed. rev. ampl. Belo 

Horizonte: Fórum, 2016) (grifou-se)  

 

Dessa forma, em se tratado de contrato onde o Poder Judiciário é usuário do 

serviço público, e este tem natureza de contrato de adesão, regido pelas normas específicas do objeto, não se 

encontra óbice jurídico para que se realize as contratações e/ou termos aditivos dela decorrentes.  

Ademais, indica-se que demandas neste tipo de contratação sejam 

acompanhadas para verificação da conformidade dos serviços prestados, necessidade de adequações, não 

havendo, entretanto, vinculação direta com as previsões da Lei n. 8.666/93 no que tange às regras dos 

contratos administrativos, senão as indicadas nos artigos 24, inciso XXII e 62, §3º já transcritas neste parecer, 

por se tratar de contrato privado da Administração.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Em que pese as características da contratação, há que se ressaltar a 

obrigatoriedade de publicação do extrato do contrato, depois da sua assinatura pela autoridade competente, em 

atendimento ao que prevê o parágrafo único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93. 

CONCLUSÃO  

Assim sendo, conclui-se que contratações de fornecimento de energia elétrica 

para unidades do Poder Executivo de Tunápolis são hipóteses de aplicação deste Parecer, que se submete a 

Vossa Senhoria, a fim de que, caso acolhido, seja dado continuidade ao processo de contratação em seus 

exatos termos. 

 

Tunápolis, 18 de janeiro de 2022. 

 

FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/SC 31.520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DA VIGÊNCIA: 

 

O prazo de vigência será do dia 01 Janeiro de 2022 até  31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, nos 

limites de Lei 8.666/93, havendo interesse da Administração. 

 

 

ENCAMINHAMENTO  

 

Sr. Prefeito 

Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação, o Processo Licitatório na Modalidade de Dispensa de 

Licitação de n° 11/2022, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de 

Ratificação do Processo. 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

  O Prefeito Municipal, Sr. Marino José Frey, tendo em vista a justificativa apresentada pela Assessoria 

Jurídica do Município, sobre a contratação direta, como base legal o art. 24, inc. XXII da Lei n. 8.666/93, da 

Lei nº 8.666/93, com a CELESC DISTRIBUIÇÃO S A, no valor estimado R$ 848.946,00 (Oitocentos e 

quarenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais) para todo o exercício de 2022, baseado no histórico das 

faturas referente o ano de 2021, para atender as necessidade de todas as Secretarias Municipais, e todos os  

locais públicos desta municipalidade, resolve, RATIFICAR, e ordenar sua publicação em cumprimento ao 

disposto no art. 26 do supracitado diploma Legal. 

 

 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 

Fica homologado e Adjudicado o presente processo de dispensa de Licitação em favor da  CELESC 

DISTRIBUIÇÃO S A, inscrito no CNPJ  nº 08.336.782/0001-90, estabelecido na Avenida Itamarati 160 bloco 

A1,B1, e B2, Itacorubi, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e assim, por conseqüência, determino a 

elaboração de autorização de fornecimento, com subseqüente empenho, nos moldes deste documento, depois 

de cumpridas todas as exigências impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo.  

Tunapolis/SC., 18 de janeiro de 2022. 

 

 

MARINO JOSÉ FREY 

PREFEITO MUNICIPAL 


