
PARECER JURÍDICO 

1 - DO BREVE RELATÓRIO: 

Trata-se de parecer acerca da aceitação e prosseguimento de 

Manifestação de Interesse Privado encaminhado pelas em presas BRUKER 

SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 12.21 0.816/0001-29, e QGMB CONSULTORIA 

LTDA inscrita no CNPJ 11.525.347/0001-74, solicitando autorização para 

promover estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, bem 

como o desenvolvimento de modelos contratuais públicos de concessão (seja 

Administ rativa, Patrocinada ou Comum) visando a elaboração de estudos de 

modelagem para a gestão dos serviços de iluminação pública, nos Municípios 

do COMAN que aderirem ao instrumento. 

Reveste-se, a Manifestação de Interesse em questão, de importância 

especial para a comunidade local, uma vez que se t rata de um assunto de 

interesse público, diretamente relacionado à segurança, ao turismo, e ao 

desenvolvimento econômico dos municípios. 

li - DO MÉRITO: 

Primeiramente cumpre salientar que o Decreto Federal n. 8428, de 2 

de abril de 2015 que dispõe sobre o Procedimento de Manifestação de 

Interesse, e sobre a Manifestação de Interesse Privado, e regulamenta os artigos 

21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 31 da Lei nº 9.074, de 7 de julho 

de 1995, e o artigo 3°, caput e § 1 º, da Lei nº 11 .079, 30 de dezembro de 2004, 

estabelece em seu artigo 5°: 



"Art. 5º O requerimento de autorização para apresentação de 

projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoas 

fisicas ou jurídicas de direito privado conterá as seguintes 

informações: 

I - qualificação completa, que permita a identificação da pessoa 

física ou jurídica de direito privado e a sua localização para 

eventual envio de notificações, informações, erratas e respostas a 

pedidos de esclarecimentos, com: 

a) nome completo; 

b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

c) cargo, profissão ou ramo de atividade; 

d) endereço; e 

e) endereço eletrônico; 

li - demonstração de experiência na realização de projetos, 

levantamentos, investigações e estudos similares aos solicitados; 

Ili - detalhamento das atividades que pretende realizar, 

considerado o escopo dos projetos, levantamentos, investigações 

e estudos definidos na solicitação, inclusive com a apresentação 

de cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa 

e a data final para a entrega dos trabalhos; 

IV - indicação de valor do ressarcimento pretendido, 

acompanhado de informações e parâmetros utilizados para sua 

definição; e 

V - declaração de transferência à administração pública dos 

direitos associados aos projetos, levantamentos, investigações e 

estudos selecionados. 



§ 1 ° Qualquer alteração na qualificação do interessado de verá 

ser imediatamente comunicada ao órgão ou à entidade 

solicitante. 

§ 2° A demonstração de experiência a que se refere o inciso li do 

caput poderá consistir na juntada de documentos que 

comprovem as qualificações técnicas de profissionais vinculados 

ao interessado, observado o disposto no § 4°. 

§ 3º Fica facultado aos interessados a que se refere o caput se 

associarem para apresentação de projetos, levantamentos, 

investigações e estudos em conjunto, hipótese em que deverá ser 

feita a indicação das empresas responsáveis pela interlocução 

com a administração pública e indicada a proporção da 

repartição do eventual valor devido a título de ressarcimento. 

§ 4° O autorizado, na elaboração de projetos, levantamentos, 

investigações ou estudos, poderá contratar terceiros, sem prejuízo 

das responsabilidades previstas no edital de chamamento público 

doPMI." 

Em an ál ise à Manifestação, verifica-se que as empresas cumpriram os 

requisitos mín imos estabelecidos em Decreto. Importante ainda salientar que: 

• custeio dos estudos não será de responsabilidade do Poder Público, 

pois, conforme prevê o art. 16 do referido decreto, os valores relativos a 

projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados serão 

ressarcidos à pessoa física ou jurídica de direito privado autorizada 

exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que os projetos, 

levantamentos, investigações e estudos selecionados tenham sido 

efetivamente util izados no certame; 

• a realização dos estudos não gera direito de preferência no processo 

licitató rio do empreendimento, não obrigará o Poder Público a real izar 



licitação, e não implicará, por si só, direi to a ressarcimento de valores 

envolvidos em sua elaboração, conforme o art. 6' do referido decreto; 

• a autorização so licitada poderá ser conferida com exclusividade ou a 

número limitado de interessados, de acordo com o art. 6' do referido 

decreto. 

Ili - DA CONCLUSÃO: 

Todo o exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem 

ca ráter técnico opinativo que não impede a discordânc ia por parte da 

autoridade constituída. 

Nesse sentido é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

que, de forma específica, j á expôs a sua posição a respeito, in verbis: 

"O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da 
administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do 
que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico 
jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na 
prática do ata administrativo, que se constitui na execução ex 
oficio da lei. Na oportunidade do julgamenta, porquanto 
envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo que 
poderia ser, ou não, considerado pelo administrador.(Mandado 
de Segurança n' 24.584-1 - Distrito Federal - Relator: Min. 
Marco Aurélio de Mello - STF.)". 

É o parecer, que ora submeto, à apreciação do Presidente e demais 

membros constituídos do Consórcio. 

Assim sendo, esta Assessoria Jurídica opina pela legalidade e 

consti tucionalidade da referida Manifestação, vez que não contém qualquer 

vício ou burla alegalidade, e opina por sua aprovação e continuidade. 



\ 

Por fim. ressalta esta Assessoria Jurídica que o presente Parecer 

Jurld1co fi ca condicionado a regulanzaçào do ato de nomeação, Q.. gual se 

l'.Jittinge a esta solicitação, tudo nos termos do Estatuto Social do COMAN, 

com a consequente aprovação por sua Diretoria. com reg1stro na Ata de 

Reun1ào do5 Membros e pubhcaçao deste e de todos os demais atos em Diário 

Of1Cléll e ,1f1~11ç,10 no .Itrio da sede do COMAN, em Franca/SP. 

E o parKer, ~alvo melhor juízo 

Franca/SP, 15 de março de 202 3. 

~LJPAUU 

PROCURADOR JURft>ICO 

OAB/SP 4'56.757 


