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Vigia de Nazaré, 10 de fevereiro de 2021. 

 

PARECER Nº. 010/2021 – PGMVDN - LICITAÇÕES 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATOS. LEI 8666/93. DISPENSA. 

PARECER JURÍDICO.   

 

 

1 – RELATÓRIO. 

Trata-se da solicitação enviada a esta Procuradoria para análise e parecer jurídico acerca 

da Dispensa de Licitação nº 7/2021-003-PMVN, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DIRETA DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA 

SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO – SEINFRA. O processo não está com as páginas numeradas, o que 

recomendamos seja providenciado. 

Por meio do memorando nº 019/2021 a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo – 

SEINFRA solicitou em caráter de emergencial a contratação emergencial através de Dispensa de 

Licitação, visando a locação acima mencionada, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, com 

reposição de peças e demais materiais necessários ao completo desempenho dos trabalhos. 

Considerando que o município inicia uma nova gestão administrativa, foi constatado, após 

o início dos trabalhos na Seinfra, que na gestão pretérita foi realizado um pregão por registro de preços 

com a consequente celebração do contrato, o qual teve sua vigência aditada por duas vezes, 

exaurindo-se em 03/07/2019. 

Aduz o referido memorando, que diante desta situação o Poder Executivo Municipal 

precisa ter uma atuação imediata, tendo em vista que inúmeros serviços necessários à comunidade 

são desenvolvidos através destes maquinários, dentre eles: recuperação de estradas vicinais (tapa 

buraco), limpeza de bairros, abertura de valas, limpeza de córregos e canais de água, entre outros), 

maquinários esses que são de extrema necessidade e utilidade para viabilizar o bom funcionamento e 

andamento dos trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.  
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Essa seria a imprescindibilidade em se realizar uma contratação em caráter 

emergencial de serviços que não podem aguardar o trâmite legal de uma licitação pública, sob pena 

de perecimento do interesse público consubstanciado com o desatendimento de demandas sociais 

indispensáveis a população, podendo ainda ocasionar a inviabilidade dos serviços públicos realizados 

pela Seinfra. Logo, se trata de instrumento para a consecução de um protocolo principal, que é o de 

atender algumas das demandas essenciais prestadas ao município no período de 90 (noventa) dias, 

que é o decurso de tempo suficiente para planejamento e execução de processo licitatório.  

Ressalta-se que a presente locação se dá em razão do princípio da eficiência, visto que é 

de grande valia para se dar continuidade a implementação dos serviços realizados pela Secretaria de 

Infraestrutura, uma vez que incentiva a prática de escoamento dos produtos rurais, o transporte de 

pessoas, transporte escolar dos alunos, asfalto na cidade, drenagem, bem como limpeza e 

conservação dos logradouros públicos no que se refere a lixo urbano e entulho, além de ser de suma 

importância para os serviços de abertura, manutenção e restauração dos acessos e vias principais das 

estradas vicinais existentes. 

Por conseguinte, conclui-se que o não atendimento a essas atividades públicas essenciais 

e necessárias ocasionará prejuízos irreparáveis ao município, considerando-se a situação emergencial 

detectada e declarada através do Decreto Municipal nº 543 de 25/01/2021. 

A solicitação para a presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, 

inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 

Após, vieram os autos para parecer jurídico. 

 

É o breve relatório, passo a análise. 

 

1 – Do Princípio da Legalidade. 

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, exige que seja feita licitação pública 

para os contratos de obras, serviços, compras e alienações, mas faz ressalva aos casos especificados 

na legislação, ou seja, possibilita que sejam fixadas em lei ordinária, as hipóteses em que a licitação 

deixa de ser obrigatória. 
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Neste sentido, podemos dizer que a regra geral, é a obrigatoriedade da realização de 

licitação para aquisição de bens e a execução de serviços e obras nas contratações públicas. No 

entanto, a Lei de Licitações dispõe algumas hipóteses nas quais a obrigatoriedade de realizar licitação 

estará afastada. 

Na Dispensa, a licitação seria em tese possível, diante de uma necessidade pública e a 

existência de bens ou serviços disponíveis, em quantidades que justifiquem a licitação. Contudo, 

razões relacionadas à satisfação do interesse público, justificam a contratação direta, sem o 

procedimento de licitação pública, pois neste caso, o legislador entendeu que os benefícios oriundos da 

licitação seriam inferiores aos malefícios causados por ela. 

É notório que a realização de Licitação é regra e a não licitação é exceção, sendo que as 

exceções são os casos previstos na Lei nº8. 666/93 de Dispensa e de Inexigibilidade.  

A licitação pode ser dispensada quando a conveniência administrativa, aliada ao 

interesse público específico são enquadráveis nas previsões do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

 

3 – Da Dispensa. Requisitos. 

Cabe esclarecer que o Art. 24, inciso IV da Lei 8666/93 dispõe acerca da dispensa de 

licitação em face de calamidade pública ou emergência. Podemos notar na leitura do dispositivo legal 

citado abaixo: 

  

Art. 24. É dispensável a licitação:  
(...) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
(...) 
 

Considera-se como situação emergencial, asseguradora da regular dispensa de 

licitação, aquela que precisa ser atendida com urgência, objetivando a não ocorrência de 
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prejuízos, não sendo comprovada a desídia do Administrador ou falta de planejamento. Já por 

calamidade pública, entendam-se aquelas desgraças que atingem, de repente, grande número de 

cidadãos, como, por exemplo, podemos citar a seca, as inundações, enxurradas, desabamentos, 

peste, guerra, incêndio, terremoto, vendaval. 

Neste sentido, verifica-se a Instrução Normativa nº 17/2020/TCM/PA, de 25 de novembro 

de 2020, em seu art. 1º, parágrafo único, alínea “e”, in verbis: 

 

Art. 1º. Para fins desta Instrução Normativa é considerando estado de 
emergência/calamidade administrativa e financeira a situação excepcional e 
não prevista, evidenciada por fatos alheios à vontade do gestor municipal, 
nos primeiros 30 (trinta) dias de mandato, mediante a devida comprovação 
da necessidade de adoção de medidas urgentes e temporárias que evitem a 
ocorrência de solução de continuidade administrativa, as quais comportem 
risco à segurança de pessoas, à manutenção de serviços essenciais e a 
preservação de obras e a outros bens públicos e particulares. 
Parágrafo único. São considerados serviços essenciais, nos termos do caput 
deste artigo, os relacionados aos serviços de: 
(...) 
e) limpeza e conservação urbana ou rural, captação e tratamento de 
esgoto e lixo. 

 
Assim, pode ser dispensada a licitação nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

Corroborando com o assunto, o Tribunal de Contas da União também possui muitas 

decisões acerca da matéria. Abaixo, trechos de uma decisão do TCU: 

 

“Somente dispense por emergência o certame licitatório nos casos previstos 
no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/1993, ou seja, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários 
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ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos.” (Acórdão 628/2005 Segunda Câmara). 

 

Destarte, conforme demonstrado, o Estatuto de Licitações permite como ressalva à 

obrigação de licitar, a contratação direta através de processos de dispensa, desde que preenchidos os 

requisitos previstos na lei. 

No caso concreto, a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, na pessoa do Prefeito 

Municipal e o Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, solicitaram a autorização para realização de 

procedimento administrativo, através de dispensa de licitação – estado de emergência, para a 

contratação de empresa especializada em locação de máquinas pesadas e caminhões, para serem 

utilizadas nos serviços da secretaria municipal de infraestrutura e urbanismo – SEINFRA, 

conforme preceitua o Decreto nº 543 de 25/01/2021, vejamos: 

DECRETO MUNICIPAL 543/2021 – PMVN 
(...) 
Art. 2º. Em razão do estado de emergência administrativa e financeira 
previsto no artigo anterior, ficam as Secretarias Municipais autorizadas a 
adotar as seguintes medidas emergenciais: 
 
III – No âmbito da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD: 
(...) 
b) Locação de maquinários para atender aos serviços de limpeza, reparos e 
conservação de logradouros públicos urbanos e do meio rural; 
 
§1º. Ficam as contratações de bens e serviços especificadas neste 
artigo, excepcionalmente, autorizadas a observar o disposto no art. 24, 
inciso IV, da Lei nº 8.666/93, enquanto durar a vigência deste Decreto. 
(...) (Grifo nosso) 

 

Deste modo, a contratação pretendida, conforme informação, atende os requisitos 

legais necessários para que seja realizada a Dispensa de Licitação, haja vista que se trata de itens 

essenciais aos serviços prestados a esta municipalidade. 

Compulsando os autos, nota-se, a manifestação do setor financeiro comprovando a 

existência de dotação orçamentária própria para a contratação do serviço. 
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Por conseguinte, para que haja tempo hábil para realização do Processo Licitatório na 

Modalidade Pregão Eletrônico, que já se encontra em fase de elaboração, é cabível a formalização de 

contrato, pelo prazo de 03 (três) meses (art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93), que entendemos ser 

razoável, evitando assim, que os serviços prestados à população sejam prejudicados.  

Ademais, encontra-se, claramente caracterizada nos autos a situação emergencial 

(Decreto Municipal nº 543/2021 – PMVN), uma vez que a falta das máquinas e equipamentos ora 

pleiteados, bem como, a necessidade da aquisição dos produtos para dar andamento aos serviços 

públicos essenciais realizados pela Seinfra, merece ser resolvida, o que justifica a presente dispensa, 

bem como a razão da escolha dos fornecedores e a justificativa do preço nos termos do que 

estabelece o Art. 26, Parágrafo único, incisos I, II, III da Lei 8.666/93. 

Torna-se necessário ressaltar, que deve ser cumprido integralmente o procedimento 

regrado no art. 26, da Lei de Licitações, que se conclui com o Termo de Dispensa, Termo de 

Ratificação e publicação. 

Quanto ao Projeto Básico acostado aos autos, sugere-se incluir na descrição do 

objeto contratual, que se trata de locação incluindo a manutenção preventiva e corretiva, com 

reposição integral de peças e demais materiais necessários. 

Sugere-se ainda, no item 11 do Projeto Básico que trata das Penalidades, incluir um 

subitem com a seguinte redação: 

“11.13. As sanções estabelecidas neste Projeto Básico, não excluem outras 

previstas em Lei, nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der 

causa pela prática de irregularidades.” 

Cumpre ressaltar, que não consta anexada aos autos a Portaria designando 

membros da Comissão Permanente de Licitação, cuja correção se recomenda. 

 

Registre-se que o escopo do presente parecer jurídico é assistir a autoridade assessora 

no controle de legalidade dos atos administrativos, prestando-se a apontar possíveis incorreções do 

ponto do ponto de vista jurídico e recomendar providencias, cabendo a autoridade assessora avaliar, 

dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida, a necessidade de adotar ou não a 

precaução eventual recomendada. Daí porque, mais uma vez, não competir a Procuradoria adentar na 
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avaliação dos aspectos técnicos, administrativos e/ou de conveniência e oportunidade constantes no 

bojo dos autos ora examinados. 

 

4 – Conclusão. 

Em face ao exposto, visando à obediência à Lei nº 8.666/1993 e salvaguardar a 

regularidade do procedimento licitatório, opina-se favoravelmente pela possibilidade de contratação 

direta, ou seja, Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e a 

consequente formalização e celebração do contrato, desde que observadas as disposições contidas na 

Lei de Licitações.  

 

É o parecer, salvo melhor juízo.  

 

Roberto Cavalleiro de Macedo Júnior 

Procurador Municipal 

OAB/PA – 13.736 
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