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Vigia de Nazaré, 16 de fevereiro de 2021. 

 

PARECER Nº. 07/2021 – PGMVDN – LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATOS. LEI 8666/93. DISPENSA. 

MOTIVAÇÃO EMERGENCIAL. PARECER 

JURÍDICO.   

 

1 - RELATÓRIO 

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

da Dispensa de Licitação nº 7/2021-002-PMVN referente ao Processo Administrativo nº 04022021-020, 

tendo como objeto a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE VOUCHER IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. 

Através de memorando a SEMAD, SEMSA e SEMTAS solicitam autorização para 

realização de Procedimento Administrativo, tendo em vista o início do ano e não havendo saldo de 

combustíveis licitados, e, ainda, para dar continuidade aos serviços de urgência das secretarias, 

com o intuito de atender satisfatoriamente a população. 

Vale ressaltar ainda, que a contratação se faz necessária para que os serviços públicos e 

indispensáveis que dependem de veículos sejam mantidos em sua normalidade no município. 

Relatam as mesmas que diante de uma situação urgente e emergencial há necessidade 

de se garantir os serviços essenciais e imprescindíveis à comunidade como: limpeza pública, reparos e 

conservação de logradouros urbanos e rurais, captação e tratamento de lixo, abastecimento de 

ambulâncias, ônibus TFD e demais veículos da Secretaria Municipal de Saúde e abastecimento dos 

veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social, haja vista que o não atendimento a essas 

atividades públicas indispensáveis, poderá ocasionar prejuízos irreparáveis á população. 
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Considerando que o Município inicia uma nova gestão administrativa e não há contratos 

em vigor, não pode a comunidade ser prejudicada em suas demandas essenciais, por falta de 

fornecimento de combustível regular, diante da situação emergencial que já fora 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.   

O procedimento veio instruído com o memorando nº 018/2021-SEINFRA, ofício nº 

025/2021-SEMSA e memorando nº 022/2021-SEMTAS, todos com os respectivos termos de 

referências anexados, requisitando aquisição de combustível. 

O procedimento foi autuado em 04/02/2021 (Processo nº 040221-01, na SEMAD, e 

prosseguiu com a cotação de preços das quantidades especificadas, fixação da dotação orçamentária 

das respectivas secretarias pela contabilidade. 

Após as declarações de adequação orçamentária e financeira dos responsáveis pelas 

secretarias demandantes, o prefeito municipal autorizou a contratação. 

O processo foi autuado pela Coordenação do Setor de Licitação em 16/02/2021, como 

DISPENSA, nos termos do Decreto Municipal nº 543/2021 e legislação federal aplicável. 

 

 

         É o breve relatório. Passo a apreciar a questão.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 Preliminarmente, considera-se conveniente a consignação de que a presente 

manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam nos autos do processo 

administrativo em epígrafe até a presente data, não nos cabendo a análise técnica administrativa e sim 

estritamente jurídica. 

 . 

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

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

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. 

 

3. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

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. 

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 

prejuízos, não sendo comprovada a desídia do Administrador ou falta de planejamento. Já por 
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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. 

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 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. 

 

4. DECRETO EMERGENCIAL MUNICIPAL. MOTIVAÇÃO. 

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

Municipal e seus secretários de Saúde, Administração e Assistência Social, solicitaram autorização 

para realização de procedimento administrativo, através de dispensa de licitação – estado de 
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emergência, para a contratação emergencial de empresa especializada na Prestação de Serviço de 

Gerenciamento para o Abastecimento de Combustíveis, por meio de Voucher Impresso para atender as 

necessidades da frota de veículos das Secretarias da Prefeitura, 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: 
 
I – No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA: 
(...) 
c) Aquisição de combustíveis, derivados de petróleo, peças e serviços para 
manutenção de ambulâncias e veículos da Secretaria Municipal de Saúde; 
(...) 
 
III – No âmbito da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD: 
(...) 
c) Aquisição de combustíveis, derivados de petróleo, peças, e serviços de 
manutenção de máquinas, ferramentas, equipamentos de proteção individual 
para atender aos serviços de limpeza, reparos e conservação de logradouros 
urbanos e do meio rural e captação e tratamento de lixo. 
 
IV – No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMTAS: 
 
a) Aquisição de combustíveis, derivados de petróleo, peças e serviços para a 
manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 
§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) 

 

A MOTIVAÇÃO dos responsáveis pelas secretarias, conforme se depreende dos autos 

constantes dos ofícios de origem das secretarias requerentes da presente aquisição, se justifica 

pelo início de gestão no ano corrente, inexistindo saldo de combustíveis licitados, condição que 

foi ratificada pelo Decreto Emergencial Municipal nº 543/2021. 

Dessa forma, para fazer frente à continuidade de serviços de limpeza pública, reparos e 

conservação de logradouros urbanos e rurais, captação e tratamento de lixo, se justifica a dispensa ora 

pleiteada. 

Reitera-se que no âmbito da Saúde, existe necessidade de se abastecer ambulâncias, 

ônibus do TFD, entre os demais veículos, inclusive de apoio à PANDEMIA do COVID19. 
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No mesmo esteio, a Secretaria de Assistência Social, para o cumprimento dos seus 

programas de assistência aos mais vulneráveis sociais. 

 

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

existência de dotação orçamentária própria para a contratação do serviço. 

Por conseguinte, para que haja tempo hábil para realização de Processo Licitatório a 

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

contrato, pelo prazo de 02 (dois) meses, 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 de abastecimento dos veículos, bem 

como, a necessidade de realização da aquisição do produto para movimentar a máquina pública, 

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. 

Em relação ao Termo de Referência sugere-se o seguinte: 

1) Inserir o subitem 4.2.3 da minuta contratual no item 4 do Termo de Referência; 

2) Inserir o subitem 5.7 da minuta contratual no item 9 do Termo de Referência; 

3) Inserir no item 6 um subitem com a seguinte redação: 

“Cumprir com as demais obrigações elencadas no Contrato.” 

Quanto ao contrato, este deverá ser composto por diversas cláusulas dentre as quais 

serão fixados o objeto, a vigência, o valor, os prazos, a dotação orçamentaria. Além de estabelecer 

com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes, bem como as penalidades aplicadas no caso de 

descumprimento, dentre outras.  
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A este respeito o art. 55 e incisos da Lei 8.666/93 institui as cláusulas necessárias a todo 

contrato administrativo, vejamos:  

 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:  
I - o objeto e seus elementos característicos;  
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;  
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento;  
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;  
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 
funcional programática e da categoria econômica;  
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 
exigidas;  
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 
os valores das multas;  
VIII - os casos de rescisão;  
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;  
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 
quando for o caso;  
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;  
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 
casos omissos;  
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 

No tocante a minuta do contrato em anexo, observa-se que esta composta da seguinte 

maneira: 

▪ Preâmbulo: constando as informações do órgão/entidade Contratante e Contratado; 

informações sobre a modalidade de licitação utilizada, descrevendo a legislação que fundamentará e 

regerá a contratação;  

▪ Cláusula 1ª: descreve o objeto que se pretende contratar; 

▪ Cláusula 2ª: dispõe sobre o valor e o crédito pelo qual ocorrerá a despesa; 

▪ Cláusula 3ª: apresenta as obrigações das partes discriminando-as; 

OBS1: Sugere-se nos subitens 3.5, 3.6, 3.8 substituir e expressão “Termo de 

Referência” por “Contrato”. 
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OBS2: Sugere-se no subitem 3.10 inserir a palavra “contrato” ao lado de “Termo de 

Referência”. 

OBS3: Sugere-se no subitem 3.12 substituir a expressão “Anexos deste Edital” por 

“Termo de Referência”. 

OBS4: O subitem 3.2.1 tem a mesma redação do subitem 3.2.5, desta forma sugere-

se a supressão de um, bem como seja substituída a palavra “Edital” por “Termo de Referência”. 

OBS5: Sugere-se a supressão do subitem 3.2.4.1 das Obrigações da 

CONTRATANTE, realocando-o nas obrigações da CONTRATADA com a seguinte redação: 

“3.2.4.1. Cumprir com todas as normas e condições do Termo de Referência e deste 

Contrato.” 

OBS6: Sugere-se nos subitens 3.2.8, 3.2.9 e 3.2.10 substituir a expressão “deste 

Termo de Referência” por “do Termo de Referência e deste Contrato.” 

▪ Cláusula 4ª: trata da execução dos serviços, prazos e locais de fornecimento; 

OBS: Sugere-se no subitem 4.1 que seja observado se a prestação dos serviços 

será realizada somente em dias úteis. 

▪ Cláusula 5ª: dispõe sobre o pagamento; 

OBS¹: Sugere-se inserir nesta cláusula o subitem 9.1 do Termo de Referência. 

▪ Cláusula 6ª: trata das sanções administrativas e multas impostas pelo descumprimento 

das condições estabelecidas; 

OBS: Sugere-se elencar as sanções administrativas. 

▪ Cláusula 7ª: trata das formas e percentuais no caso de acréscimos e supressões do 

contrato, conforme art. 65 da Lei 8.666/93; 

OBS: Sugere-se observância ao subitem 7.1, tendo em vista que o mesmo cita a Lei 

nº 13.979/2020 que trata sobre medidas de enfrentamento ao Coronavírus. 

▪ Cláusula 8ª: dispõe sobre o prazo de vigência do contrato; 

▪ Cláusula 9ª: trata do acompanhamento e da fiscalização do contrato; 

▪ Cláusula 10ª: dispõe sobre a necessidade de publicação do contrato na imprensa oficial 

na forma da Lei nº. 8.666/93; 
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▪ Cláusula 11ª: discrimina o foro eleito para dirimir qualquer questão referente ao 

contrato.   

Sugere-se ainda, a inserção de uma cláusula dispondo sobre a rescisão do contrato, 

nos termos dos arts. 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, bem como uma cláusula tratando da 

garantia dos serviços. 

Recomenda-se que, sendo efetivada a contratação, notifique-se a empresa 

contratada a apresentar os documentos de habilitação que, porventura, não constem nos autos, 

entre eles o Alvará de Licença para Funcionamento. 

Logo, cumpre reforçar mais uma vez, 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 avaliação dos aspectos técnicos, administrativos e/ou de 

conveniência e oportunidade constantes no bojo dos autos ora examinados.   

 

5. 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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