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CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO/PA 
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Parecer Jurídico nº 011/2021- Jurídico. 
Interessado: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Breu Branco 
Processo Administrativo nº 2021.0715-01/CMBB 
Assunto: Revogação de contrato de Escritório de Contabilidade. 
Referência: Contrato nº 001/2021 - Inexigibilidade 

 
Relatório: 

 
Por força do disposto no art. 38 da Lei 8.666/93 fora encaminhado para análise e 

confecção de parecer jurídico acerca da possibilidade de Revogação do Contrato nº. 01/2021  
firmado com o escritório SERVICON- Serviços Contábeis LTDA ME, inscrita CNPJ sob nº 
23.644.674/0001-24, que tem como objeto a prestação de serviços especializados de  
assessoria contábil e a elaboração da folha pessoal da Câmara Municipal de Breu Branco/PA. 

 
Justifica o Interessado que que após análise orçamentária, verificou-se a 

impossibilidade de dar continuidade ao Contrato 001/2021. E, informou que o Escritório 
contratado foi notificado da intenção da Rescisão de forma amigável do referido Contrato 
através do Ofício 394 de 28 de julho de 2021 da Presidência da Câmara Municipal.  

 
Informou ainda que Contratado concordou com os termos da Recisão amigável 

através de resposta à notificação na mesma data. 
 
É o breve relatório. 
 
PARECER: 

 
A Câmara Municipal de Breu Branco almeja recindir de forma amigável o 

Contrato nº. 01/2021, com escritório SERVICON- Serviços Contábeis LTDA ME que fora 
contratado  para de serviços especializados de  assessoria contábil e a elaboração da folha 
pessoal da Câmara Municipal de Breu Branco/PA, justificando a impossibilidade e 
inviabilidade economica de dar continuidade ao mesmo. 

 
A Recisão aimigável tem amparo no permissivo do artigo 79, inciso II, da Lei nº 

8.666/93, que tem a seguinte redação: 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a 
Administração; 
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Assim, em virtude da conveniência, os contratantes, por livre vontade pretendem 

finalizar o contrato em espécie, fato que impossibilita a continuidade na execução dos serviços 
nele previstos. Nesse sentido, é suficiente à Contratante e à contratada rescindirem o contrato.  

 
Há que se ressaltar que o ordenamento jurídico reclama que o distrato seja 

proveitoso para a Administração, ou seja, o desprendimento contratual se trata de medida 
oportuna ao Agente público que vislumbra a desnecessidade dos serviços contratados, não 
restando qualquer dano ou prejuízo ao erário. 

 
No caso em apreço, a conveniência para Administração fica demonstrada pela 

economia a ser alcançada, uma vez que o contrato será rescindindo de forma amigável e há a 
intenção de contratação de uma prestação de serviço de valor inferir. 

 
 
No mesmo sentido a jurisprudência firmada no âmbito do Tribunal de Contas da 

União, conforme se pode depreender da ementa do Acórdão nº 740/2013 - Plenário: 
 

SUMÁRIO: RELATÓRIO DE AUDITORIA. OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO DA BR-156/AP, KM 577,99 A KM 743,7. INDÍCIOS DE 
CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
CONTRATO 22/2011-SETRAP. PROPOSTA DE CAUTELAR. OITIVA 
PRÉVIA. ESTADO DO PROCESSO PERMITE A ANÁLISE DE MÉRITO 
DO CONTROLE OBJETIVO DO CONTRATO 22/2011-SETRAP. 
ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA SETRAP/AP IDÔNEOS PARA 
AFASTAR A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE. ANÁLISE DA 
LEGALIDADE DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 45/2010- 
SETRAP. 
DEFICIENTE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRAS 
INICIADAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS POSSIBILITAM A 
CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA SETRAP/AP. 
OFÍCIO DE CIÊNCIA.  

1. O art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado, por 
analogia, para fundamentar a contratação de licitante 
remanescente, segundo a ordem de classificação, quando a 
empresa originalmente vencedora da licitação assinar o contrato 
e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e rescindir 
amigavelmente o contrato, desde que o novo contrato possua 
igual prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado;  
2. A ausência de menção expressa a tal situação fática na Lei 
8.666/1993 não significa silêncio eloquente do legislador, constituindo 
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lacuna legislativa passível de ser preenchida mediante analogia.  
3. A rescisão amigável de contrato administrativa, especificada no 
art. 79, inciso II da Lei 8.666/1993, somente é cabível se houver 
conveniência para administração e não ocorrer nenhuma das 
hipóteses previstas na lei para a rescisão unilateral da avença.  
4. Os princípios da proteção da confiança, da boa-fé, da 
proporcionalidade e da razoabilidade possibilitam, no presente caso 
concreto, a convalidação dos atos jurídicos praticados e a continuidade 
das obras. (grifamos) 

 
 

Diante de tais circunstâncias, tendo a contratada ciência das suas obrigações 
tributárias e financeiras, bem como a inexistência de perdas e danos, observando os princípios 
da economicidade e da razoabilidade, evitando-se prejuízo ao erário, há que se manifestar em 
razão da vontade das partes pela rescisão contratual. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
Por todos os motivos expostos, concluímos favoravelmente pelo DEFERIMENTO 

DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 001/2021 oriundo da Inexigiblidade licitação 
nº 001-CPL/2021, nos termos outorgados no artigo 79, II, da Lei 8.666/93 com suas 
consequências legais.  

 
À apreciação da autoridade superior para providências de assinatura de Termo de 

Rescisão de Contrato e demais medidas que se fizerem necessárias. 
 

É o parecer!.Salvo melhor juízo. 

Breu Branco/PA, 29 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLVEIRA PERON 
Advogado 

OAB/PA 19.681 
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