
 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo n.° 86/2022-CPL/PMSMG 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n.º 7/2022-00026 
 
INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
 

 
DO RELATÓRIO 

 
A Comissão de Licitação encaminhou os autos administrativos do 

procedimento de Dispensa de Licitação nº. 7/2022-00026, tendo por objeto a 

contratação de empresa para a execução dos serviços de engenharia visando à 

recuperação da ponte do ramal do bacabeira, zona rural do município de São 

Miguel do Guamá – PA. 

É imperioso ventilar que foi encaminhado Ofício 193/2022 Semiu no dia 

23/05/2022, de origem do Secretário Municipal de Infraestrutura, tendo como 

destinatário o Secretário Municipal de Finanças do município, solicitando a 

realização de construção da já citada ponte de madeira em face do relatório técnico 

que apontou danos ocasionados pelas fortes chuvas  que ocorreram entre os dias 

20 a 22 de maio de 2022. 

O processo de dispensa de licitação justifica-se pela urgência, vez que a 

estrutura da antiga ponte foi deteriorada pelo grande volume de águas pluviais 

ocasionado pelo intenso inverno amazônico e está ocasionando danos em cerca de 

10 comunidades que se encontram parcialmente isoladas, além de ter sido 

prejudicado o tráfego com mercadorias e pessoas, bem como interferência na rota 

de transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

Em tempo, nota-se que há nos autos, dentre outros, os seguintes atos: 1. 

Solicitação da contratação com a descrição e quantidade necessária. 2. Justificativa.  



 

 

 

3. Cotação de preços. 4. Propostas comerciais. 5. Mapa comparativo, informativo da 

dotação orçamentária. 6. Autorização de abertura do procedimento administrativo. 

7. Atuação do processo administrativo. 8. Justificativa exarada pela Presidente da 

CPL e despacho de encaminhamento dos autos à esta Assessoria para análise e 

parecer. 

É o sucinto relatório.  

 

PRELIMINARMENTE 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à 

dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da 

matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-

financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de 

conveniência e discricionariedade da Administração. 

A emissão deste parecer não significa vinculação ao mérito administrativo, 

tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando a competência técnica 

da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, 

por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07. 

 

ANÁLISE JURÍDICA 

A exigência para o procedimento licitatório está insculpida no inciso XXI, do 

artigo 37 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 8.666/93. Convém 

esclarecer, o instituto da dispensa de licitação se apresenta o mais adequado para a 

realização da contratação de empresa para a realização da obra frente a grave 

emergência, haja vista que o inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, prevê 

expressamente a possibilidade de dispensa de licitação para tais hipóteses, in 

verbis: 

 



 

 

 

“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.” 

 

Quanto à necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o 

fundamento legal do Art. 24, inciso IV, segundo o administrativista Antônio 

Carlos Cintra do Amaral diz, in verbis: 

“...a emergência e, a nosso ver caracterizada pela inadequação do 
procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais 
especificamente: um caso é de emergência quando reclama solução 
imediata, de qual modo que a realização de licitação, com os prazos e 
formalidades que exige, pode causar prejuízo à empresa (obviamente 
prejuízo relevante) ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços ou bens, ou ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a 
regularidade de suas atividades especificas.” (obra cit. , Ulisses 
Jacoby Fernandes). 

No caso aqui testilhado, construção da aludida ponte se caracteriza como 

serviço público essencial, não sendo possível a sua suspensão ou não execução, e 

ainda mais com intenso período chuvoso, face a necessidade de garantia da 

trafegabilidade das vias públicas e da proteção a integridade física dos munícipes 

que estão sendo afetado com a dificuldade de locomoção. 

É sabido que a contratação direta exige requisitos para ser realizada.  Dentre 

esses requisitos, é compulsório a existência do Termo de Ratificação que será 

assinado pela Ordenadora de despesas da Secretaria Municipal competente. 

Ademais, é obrigatório a publicação do Termo no Órgão de Imprensa Oficial além da 

Justificativa que embase a dispensa de licitação, além da previsão orçamentária, a 

qual já existe nos autos.  

 



 

 

 

Neste compasso, o valor dos serviços apresentados pela empresa em epígrafe, 

deve-se enquadrar nos parâmetros dos preços praticados no mercado do ramo do 

objeto desta contratação, conforme planilha orçamentária em anexo.  

 
a) ASPECTOS FORMAIS E PROCEDIMENTAIS 

Muito embora a situação emergencial torne a licitação dispensável, não pode 

a Administração Pública ser omissa as mínimas formalidades necessárias à 

garantia dos princípios que vinculam sua atividade e do interesse público. Assim, 

ainda que torne desnecessária a observância, em integralidade, do procedimento 

complexo das licitações, também a dispensa de licitação exigirá os procedimentos 

corretos. 

  Com especial atenção, o art. 26, da Lei nº 8.666/93, estabelece o 

procedimento prévio a ser adotado pela Administração ao realizar contratações 

diretas. Ademais, RECOMENDA-SE, sobretudo, que seja realizada a publicidade do 

extrato do contrato na imprensa oficial, sem que haja prejuízo das publicações 

efetuadas no sítio da internet, destacadamente, no Portal da Transparência 

Municipal, sistemas do TCMPA, dentre outros necessários conforme o caso. 

Por fim, frisa-se que deverá constar nos autos, o cumprimento da exigência 

de publicação do ato na imprensa oficial no prazo de 05 dias, no mais, verifico 

estarem atendidos no procedimento os requisitos legais, sendo viável a 

contratação direta, com a regular e necessária celebração do contrato respectivo, 

se, evidentemente, observados os demais critérios de ordem discricionária 

atribuídos à administração pública. 

 
CONCLUSÃO 

Ex positis, a Procuradoria Municipal de São Miguel do Guamá opina pelo 

prosseguimento do feito, desde que atendidas as diretrizes aqui descriminadas, 

sob pena de responsabilização a quem der causa a violações, fundamentando a 

respectiva modalidade adotada, qual seja dispensa de licitação, nos moldes do  



 

 

 

inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e as alterações que lhe foram 

realizadas, nos demais dispositivos atinentes à matéria, e por todo o exposto. 

Recomendamos o encaminhamento ao controle interno para análise final e 

parecer quanto a conformidade, pois este exerce na forma da lei o controle dos 

atos e demais procedimentos no âmbito da administração publica, a fim de 

salvaguardar os princípios basilares da gestão dos recursos públicos e suas 

contratações. 

São os termos do parecer.  

S.M.J.                                         

 
                                                                        São Miguel do Guamá, 31 de maio de 2022. 

 

 

____________________________________________________ 

RADMILA PANTOJA CASTELLO 
Assessoria Jurídica  
OAB/PA n.º 20.908 

 
 
De acordo:  
 
 
_____________________________________________________ 
CAIO HENRIQUE PAMPLONA RODRIGUES 
Procurador Geral do Município 
OAB/PA 26.672 
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