
DA: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: Processo Licitatório nº 007/2022 – 14 - FMAS – Dispensa de Licitação. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Kit de Alimentos (Cesta 

Básica), Kit de Limpeza, Kit Higiene Pessoal, Colchões e Kit Dormitório. 
 

EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. 

Processo de Dispensa de Licitação. Aquisição de Kit 

de Aliemntos, Kit de Limpesa, Kit de Higiene Pessoa, 
Colchões e Kit Dormitório. Art. 24, IV, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações posteriores. Declaração de 

Situação de Emergência. Possibilidade Jurídica. 

PARECER – ASSEJUR 

 
I – DO RELATÓRIO 

  

 Trata os presentes autos de procedimento licitatório que tem por objeto a 
contratação de empresa para o fornecimento de Kit de Alimentos (Cesta Básica), Kit 
de Limpeza, Kit Higiene Pessoal, Colchões e Kit Dormitório, através de dispensa de 

licitação nos termos do art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, tendo em vista a declaração de situação de emergência, objeto do Decreto 

254, de 11 de março de 2022, na Zona Urbana e Rural do Município de Pacajá, 
afetadas por Tempestade Local/Conectiva - Chuvas Intensas (COBRADE – 13.214), 
devidamente reconhecida através da Portaria nº 1215, de 20 de abril de 2022, da 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Regional. 
 
 E, dentro dessa realidade, os autos foram remetidos para análise e 

manifestação quanto à possibilidade de dispensa de licitação para aquisição do 
referido objeto, dado o valor a ser contratado.  

 
 É sucinto o relatório, passamos a opinar.  
 

 II – DA FINALIDADE E ABRAGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO 
  

 A presente manifestação jurídica tem o escopo de assessorar a autoridade 
administrativa no controle interno da legalidade dos atos administrativos a serem 
praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos 

textos de contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados. 

Dessa maneira, o mister da ASSEJUR, é justamente apontar possíveis riscos 
do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade 

assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se 
adotar ou não a precaução recomendada. 

Vale destacar, que o exame dos autos do processo licitatório se restringe aos 
seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação 
a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos 

conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades 
da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. 

Desta forma, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente 
processo licitatório, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas 



características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente 
determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos 

objetivos, para a melhor consecução do interesse público. 

Por derradeiro, é dever dessa ASSEJUR salientar, que determinadas 

observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em favor da segurança jurídica 
da própria autoridade assessorada , a quem incumbe, dentro da margem de 
discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais 

ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas 
para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes 
apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração. 

III - DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O presente processo teve como marco inicial a expedição do Memorando nº 

020/2022 – GAB.SEC, subscrito pela Secretária Municipal de Assistência Social ao 
Setor Financeiro solicitando que fosse verificada a possibilidade de contratação direta 
por Dispensa de Licitação para aquisição de Kit de Alimentos (Cesta Básica), Kit de 

Limpeza, Kit Higiene Pessoal, Colchões e Kit Dormitório, através de dispensa de 
licitação nos termos do art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, tendo em vista a declaração de situação de emergência, objeto do Decreto 
254, de 11 de março de 2022, na Zona Urbana e Rural do Município de Pacajá, 
afetadas por Tempestade Local/Conectiva - Chuvas Intensas (COBRADE – 13.214), 

devidamente reconhecida através da Portaria nº 1215, de 20 de abril de 2022, da 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Regional. 

 

Às fls. 08/09 consta o Ofício n° 081/2022-GAP/PMP, de 30 de março de 2022, 
subscrito pelo Prefeito Municipal, solicitando recursos federais para ações de 

assistência a desastres naturais ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, do 
Ministério da Integração Regional; 

 

Às fls. 10/11, encontra-se o formulário de análise de metas da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil; 

 

Às fls. 12, consta a Portaria nº 1215, de 20 de abril de 2022, subscrita pelo 
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, autorizando o empenho e a 

transferência de recursos ao Município de Pacajá, para a execução de ações de defesa 
civil. 
 

Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 
 

a) Termo de Referência; 
 
b) Justificativa; 

 
c) Termo de Recebimento de Processo Licitatório; 
 

d) Solicitação de Despesa; 
 

c) Estimativa de Preços de Mercado; 
 
 d) Mapa de Preços; 



 
e) Apresentação de Propostas/Orçamentos de Preços 

 
f) Comunicação Interna informando a disponibilidade de Dotação 

Orçamentária ; 
 
g) Autorização para Abertura de procedimento licitatório na modalidade 

Dispensa de Licitação; 
 
h) Termo de Abertura de Processo e Justificativas da Comissão Permanente de 

Licitação. 
 

O Processo foi encaminhado, através de despacho, da Comissão Permanente de 
Licitação, para a ASSEJUR, em 18 de maio de 2022. 

IV – DOS FUNDAMENTOS 
 
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O regramento licitatório encontra menção inicial na Constituição da República 

de 1988, consoante seu art. 37, inciso XXI: 
 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 
 

 O regulamento dessa norma constitucional veio com a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Nesta legislação, que trata dos princípios, tipos, modalidades e outras 
determinações em matéria de licitações e contratos administrativos, há a previsão, 

também, da dispensabilidade da formalidade de licitação, disposta em rol taxativo, 
no seu art. 24. 

 
 Observa-se, também, que a opção pela contratação direta é resguardada no 
próprio texto constitucional, como se denota da parte inicial do inciso XXI, do art. 

37, “ressalvados os casos especificados na legislação”. 
 

 Sobre a pretensão solicitada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Pacajá, via Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, forçoso destacar o previsto 
no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, o qual aduz ser a licitação dispensável 

nos casos de emergência e calamidade pública, conforme excerto da lei abaixo, 
vejamos: 

 
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”. 

 

 Como se vê, o legislador ordinário disponibilizou para o gestor público a 
oportunidade de adquirir bens ou contratar serviços (de engenharia ou não) de 

pequeno vulto, pela via que pudesse realizá-los de modo menos burocrático, do que 
impô-lo a todo ritual e custos necessários de lançamento e consecução de um certame 

licitatório. É aqui vislumbrado, pois, o princípio da eficiência, na sua faceta da 
economicidade. 
  

 Diante da faculdade contida no permissivo legal algures, em respeito ao 
Princípio da Eficiência (vide art. 37, caput da CF/88), a dispensa de licitação se 

mostra razoável e econômica.  
 
 Todavia, o administrador, para deliberar pela não realização de licitação, deve 

ter redobrada cautela. No caso específico das contratações diretas, emergência 
significa necessidade de atendimento imediato a certos interesses. A demora em 

realizar a prestação, produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo 
ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, 
submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do 

sacrifício a esses valores. A simples descontinuidade na prestação dos serviços não 
justifica, em tese, a    realização de contrato emergencial. Compõem a situação de 
emergência certa dose de imprevisibilidade da situação e a existência de risco em 

potencial a pessoas ou coisas, que requerem urgência de atendimento, como no caso 
em comento. 

 
 A propósito sobre o tema, o eminente doutrinador Marçal Justen Filho, em seu 
magistério, ensina que para a dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, IV, 

incumbe à administração pública, avaliar a presença de dois requisitos, quais sejam: 
 

 a) O primeiro é a demonstração concreta e efetiva da potencialidade de dano, 
deve ser evidenciada a urgência da situação concreta e efetiva, não se tratando de 
urgência simplesmente teórica. A expressão prejuízo deve ser interpretada com 

cautela, por comportar significações muito amplas. Não é qualquer prejuízo que 
autoriza dispensa de licitação, o mesmo deverá ser irreparável. Cabe comprovar se a 
contratação imediata evitará prejuízos que não possam ser recompostos 

posteriormente. O comprometimento à segurança significa o risco de destruição ou 
de sequelas à integridade física ou mental de pessoas ou, quanto a bens, o risco de 

seu perecimento ou deterioração; 
 
 b) O segundo requisito é a demonstração de que a contratação é via adequada 

e efetiva para eliminar o risco, a contratação imediata apenas será admissível se 
evidenciado que será instrumento adequado e eficiente para eliminar o risco. Se o 

risco de dano não for suprimido através da contratação, inexiste cabimento da 
dispensa de licitação. 
 
 Assim, verifica-se sem muito esforço, que a lei permite em casos excepcionais que seja 
realizada a contratação direta, o que deve ser justificado de forma clara e evidente, não sendo 
qualquer situação capaz de permitir a referida contratação. 



ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo” 

Administração 2021/2024 

 

 
Avenida João Miranda dos Santos,67 -Bairro: Novo Horizonte- CEP: 68.485-000 –- Pacajá – PA.  

 e-mail: gabinetepmp2021@gmail.com 

 

A respeito do assunto em testilha, mister se faz destacar que o Tribunal de 

Contas da União – TCU, em orientações anteriores, aduzia que: “A contratação 
direta com fundamento em situação emergencial deve decorrer de evento 

incerto e imprevisível, e não da falta de planejamento ou desídia 
administrativa do gestor (Acórdão 3267/2007 – Primeira Câmara, Sessão 
1610/2007). 

Outrossim, acerca da justificativa da dispensa, o art. 26 da Lei 8.666/93, 
em seu parágrafo único, obtempera o seguinte: 
 

“Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade 
ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no 

que couber, com os seguintes elementos: 

 

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III – justificativa do preço; 

IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos 

quais os bens serão alocados.” 

 

 Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao 

princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como 
exceções a este princípio. No entanto, muito embora não seja submetido ao 

complexo rito burocrático do procedimento licitatório, há de existir plausível 
justificativa que ateste o referido ato de dispensa, dada a necessidade de extrema 
idoneidade do certame.  

 
 Quanto ao processo sob análise, entendemos que está devidamente 
autorizada e legalmente justificada a contratação direta, porquanto os requisitos 

foram atendidos, pois se verifica na justificativa apresentada e nos demais 
documentos colacionados aos presentes autos, que atestam assim, a emergência 

da contratação em apreço. 
 
 Impende ainda destacar, que a Comissão Permanente de Licitação teve o 

cuidado de     realizar a pesquisa de preços de mercado para contratação dos objetos 
pelo menor preço, conforme mencionado alhures. 

 
 Ademais disso, é sabido que a contratação direta exige requisitos para ser 
realizada. Dentre esses requisitos destacamos, a  do Termo de Ratificação que 

será assinado pelo Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. É obrigatório a publicação do referido termo no Órgão de Imprensa Oficial, 
além da justificativa que embase a dispensa de licitação. Outro requisito de suma 

importância, mas já alcançado, e a apresentação da minuta de contratos, este 
estipulando em suas cláusulas as condições da contratação. Por fim, a previsão 

orçamentária, a qual já existe nos autos em comento. 
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V – DA CONCLUSÃO 

Do acima exposto, consubstanciado nos documentos acostados aos autos, 
essa ASSEJUR conclui pela possibilidade legal da contratação, por DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, de empresas para o fornecimento de Kit de Alimentos (Cesta Básica), 
Kit de Limpeza, Kit Higiene Pessoal, Colchões e Kit Dormitório, nos termos do art. 

24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tendo em vista a 
declaração de situação de emergência, objeto do Decreto 254, de 11 de março de 
2022, na Zona Urbana e Rural do Município de Pacajá, afetadas por Tempestade 

Local/Conectiva - Chuvas Intensas (COBRADE – 13.214), devidamente 
reconhecida através da Portaria nº 1215, de 20 de abril de 2022, da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Regional. 
 

É o parecer, 

 
S. M. J. 

 

Pacajá/PA, 20 de maio de 2022. 
 

 
 
 

MANUEL CARLOS GARCIA GONÇALVES 
Assessor Jurídico 
OAB/PA nº 6492 
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