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A Lei 8666/93, exige que seja formalizado o instrumento de Contrato e suas modificações
sejam elaborados pelos
órgãos ou entidades da administração que realizam a contratação. O contrato administrativo
deve ser formalizado por escrito.
No caput do artigo 62 desta mesma lei, a saber:
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 serviço.
Nos seguintes casos, a contratação deve ser formalizada obrigatoriamente por meio de
termo de contrato:
Licitações realizadas nas modalidades de Tomada de Preços, Concorrência e Pregão;
Dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor esteja compreendido nos limites das
modalidades tomada de preços e concorrências;
Contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações futuras, por exemplo:
entrega futura ou parcelada do objeto e assistência técnica.
Nos demais casos, o termo de contrato é facultativo, podendo ser substituído pelos
instrumentos hábeis tais como: CartaContrato; nota de empenho de despesa; autorização de compra (ordem de fornecimento);
ou ordem de execução de serviço.
Por se tratar de compras/serviços com entrega ou prestação imediata e integral dos bens
adquiridos pelo Processo Administrativo bem como a Dispensa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PA-018/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL-002/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA OU DETENTORA DO REGISTRO
DO EQUIPAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Prestador
(a)/Fornecedor(a).
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 01.449.930/0014-04
Endereço: RUA FREDERICO SIMÕES 125 SALA 1502 15 ANDAR EDIFÍCIO LIZ
EMPRESARIAL SALVADOR BAHIA
Nestes termos, do § 4º do art. 62 da Lei Federal nº 8666/93, Fica Dispensado a celebração
a celebração de Contrato
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sendo substituído pela “nota de empenho” enumerado no art. 62 da Lei 8666/93.
§ 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 Com relação ao conceito de nota de empenho, devem ser
analisados os artigos 58 e 61 da Lei nº 4320/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro:
Art. 58 – define empenho como: “ o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
Art. 61 – determina que “para cada empenho será extraído um documento denominado
“nota de empenho” que indicará o nome do credor, a representação e a importância da
despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria”.
Em casos específicos de contratações diretas art. 26 da Lei 8666/93, determina que haja
publicação do ato de ratificação de dispensa ou inexigibilidade, para que essas contratações
tenham eficácia, antes da contratação.
Art. 26 diz: “ as dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a XXIV do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no art 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º, deverão ser comunicados
dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo Maximo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos”.
Nestes termos circunstanciais fica declarado que o contrato será substituído pela nota de
empenho, pois a aquisição
será de imediata aquisição sem entrega futura.
Teixeira de Freitas/BA, 05 de março de 2020.
MAX ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor Executivo Consaúde
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