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ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO 

Parecer Jurídico 

Processo Administrativo de Licitação n.° 022/2018.01 

Processo de Dispensa de Licitação n.° 07/2018-001PMPD 

OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE 

EM ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO CONFORME 

O CONVÊNIO 004/2018 FIRMADO ENTRE O SETRAN E O MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO" 

1. RELATÓRIO 

Foi encaminhado a essa assessoria jurídica Q procedimento de licitação 

acima mencionado para emissão de parecer consultivo acerca da documentação e minutas 

apresentadas para realização do certame, cujo parecer não tem caráter vinculativo nem 

decisório, a ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a obrigatoriedade de 

acatamento até mesmo pelo fato de possível existência de divergência quanto à interpretação 

da norma disciplinadora do tema. 

A consulta versa sobre a regularidade do processo de dispensa de licitação 

por força de situação emergencial, cujo objetivo é restabelecer a trafegabilidade em áreas 

atingidas por desastres naturais que destruiu estradas, pontes e deixou diversas ruas e casas 

alagadas. 
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1. Decreto n.° 012/2018 — GPM/PD, que declara a situação de emergência do município; 

2. Decreto n.° 2029, do Governador do Estado do Pará, que homologa o Decreto n.° 

012/2018 — GPM/PD; 

3. Portaria n.° 55 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; 

4. Convênio n.° 004/2018, celebrado entre Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura 

• 
Municipal de Pau D'Arco, PA; 

5. Extrato de convenio publicado no Diário Oficial n.° 33615; 

6. Licença de Operação; 

7. Documentos do Prefeito Municipal; 

8. Declaração da Lei Colares; 

9. Declaração de Adimplência com o Estado do Pará; 

10. Declaração de cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde; 

11. Declaração de observância das dividas consolidada e mobiliária; 

12. Certidões; 

13. Declaração de Contrapartida; 

14. Memória de cálculo dos quantitativos; 

15. ART da Obra n.° PA20180285225; 

16. Planilha de resumo de custo; 

17. Projeto Básico de restabelecimento da trafegabilidade com a recuperação de pontos 

críticos das estradas vicinais em áreas atingidas por desastres naturais no município e 

Especificações técnicas; 

18. Plano de trabalho; 
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19. Solicitação de despesa; 

20. Despacho solicitando pesquisa de preços e prévia manifestação sobre a existência de 

recurso orçamentário; 

21. Solicitação de cotação de preços das empresas MACAPÁ, CONSTRUNORTE e ARAÚJO 

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM; 

22. Mapa de cotação de preços — preço médio; 

23. Resumo de cotação de preço; 

24. Proposta de preços da empresa Macapá, documentos constitutivos, documentos dos 

sócios e certidões negativas; 

25. Solicitação sobre a existência de recurso s orçamentários; 

26. Despacho informando a existência de crédito orçamentário; 

27, Autorização de abertura de processo licitatório; 

28. Portaria nomeando a comissão de licitação; 

29. Ofícios; 

30. Autuação; 

31. Declaração de dispensa de licitação; 

32. Justificativa para contratação direta; 

33. Portaria nomeando colaboradores para exercer a função de fiscal do contrato; 

34. Termo de ratificação; 

35. Extrato de dispensa de licitação. 

É o relatório, passo a fundamentar. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Do aspecto material do processo de dispensa de licitação por força 

de situação emergencial 

É dispensável a licitação nos casos de emergência, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, consoante artigo 24, IV, da Lei 8.666/93. 

Veja: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

[..1 

11/ - 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; 

In casu, através do processo de dispensa de licitação posto em análise, a 

Administração Municipal pretende realizar contratação direta de empresa para prestar serviço 

emergencial cujo objeto é restabelecer a trafegabilidade em áreas atingidas por desastres 

naturais. 
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Na abalizada lição de Marçal Justen Filho, a contratação direta por motivo 

de emergência ou calamidade deve ser sempre precedida da análise de dois requisitos: 

(i) demonstração concreta e efetiva da potencialidade de dano, e (ii) demonstração de que a 

contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco. 

Segundo o renomado doutrinador, o primeiro requisito não trata da 

urgência meramente teórica, mas sim daquela concreta, cujos dados que a evidenciam possam 

ser efetivamente aferidos. Inobstante ser notório o prejuízo advindo da inexecução do serviço 

de restauração das estradas, cumpre observar que este decorre de uma obrigação 

constitucional, que engloba o direito de ir e vir do ser humano, conforme elencado no artigo 5°, 

inciso XV, da Constituição Federal, assim como sua execução visa prevenir prejuízos e manter a 

segurança de pessoas. 

Destarte, no caso, tenho por demonstrada de forma efetiva a 

potencialidade de dano caso não haja a execução dos serviços para recuperação das estradas, 

mostrando-se a contratação direta como a única via apta a eliminar o risco, salvo se fosse 

possível e razoável adiar o inicio da execução da obra, entretanto, devido ao grande estrago que 

as chuvas ocasionaram nas estradas, é imprescindível sua imediata recuperação. 

Contudo, isso não significa que toda a contratação de empresa para a 

prestação de serviço essencial será dispensável, sob pena de se acarretar verdadeira distorção 

dos princípios da Administração Pública, tornando-se regra geral a dispensa de licitação. 

É evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, 

não exigem o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num processo de licitação, 

entretanto devem obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade e probidade administrativa impostos à Administração Pública. 

Nesta linha de pensamento, encontramos a lição de Antônio Roque 
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Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas formais, não estará o 

administrador desobrigado da obediência aos princípios básicos da 

contratação impostos à Administração Pública. Assim, será sempre cobrada ao 

administrador a estrita obediência aos princípios: da legalidade (a dispensa 

deverá ser prevista em lei e não fruto de artimanha do administrador para 

eliminar a disputa); da impessoalidade (a contratação direta, ainda que 

prevista, não deverá ser objeto de protecionismo a um ou outro fornecedor); 

da moralidade (a não realização das etapas de licitação não elimina a 

preocupação com o gasto econômico dos recursos públicos, que deve nortear 

a ação do administrador); da igualdade (a contratação direta não significa o 

estabelecimento de privilégio de um ou outro ente privado perante a 

Administração); da publicidade (embora restrita, a contratação direta não será 

clandestina ou inacessível, de modo que venha a impedir que dela conheçam 

os outros fornecedores, bem como os cidadãos em geral); e da probidade 

administrativa (que é o zelo com que a Administração deve agir ao contratar 

obras, serviços ou compras). 

Nesse contexto, a dispensa de licitação, é o meio mais rápido e eficaz para 

resolver o problema de trafegabilidade no município de Pau D'arco, além disso, o Decreto 

012/2018 — GM/PD deixa clara a situação de emergência nas áreas afetadas pelas catástrofes 

ambientais. Ratificando o estado de calamidade, temos o Decreto n. 2.029/2018 do Governador 

do Estado e a Portaria n. 55 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, os quais são 

suficientes para amparar a necessidade da dispensa de licitação. 

2.2. Dos aspectos formais do processo de dispensa de licitação 

Quanto à formalização do processo de dispensa de licitação, reza o artigo 

26 da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 29  e 49  do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 

25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
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parágrafo único do art. 82  desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

(Redação dada pela Lei n9  11.107, de 2005) 

Parágrafo único. 0 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 - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. (Incluído pela Lei n9  9.648, de 1998). 

Dessa forma, infere-se que em casos como o presente deve o contratante: 

(1) justificar a situação de dispensa; (ii) como condição para a eficácia dos atos, comunicar, 

dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, 

no prazo de 5 (cinco) dias; (iii) justificar a escolha do contratado; e (iv) justificar a aceitação da 

proposta. 

• 
A justificativa da situação de dispensa foi amplamente apreciada por 

ocasião da análise do aspecto material realizada acima. 

Quanto ao preço, consoante a preexistente cotação, percebe-se que os 

valores ajustados para a contratação estão adequados e correspondem à previsão daqueles 

apurados pela Administração. 

No que tange à escolha da empresa a ser contratada diretamente, Marçal 

Justen Filho assevera, itteris: 
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"Não é possível inviabilizar a atividade administrativa para tutelar o princípio 

da isonomia. A Administração necessita realizar o contrato e terá de contratar 

um único sujeito — ou, pelo menos, não poderá contratar todos os sujeitos 

potencialmente em condições equivalentes de conhecimento, experiência e 

notório saber. É impossível estabelecer critério objetivo de seleção da melhor 

alternativa. Logo e havendo situações equivalentes, a única solução é legitimar 

escolha fundada na vontade do agente administrativo. Isso corresponde ao 

conceito de discricionariedade." 

Desta forma, a legitimidade da escolha discricionária de "sujeitos 

potencialmente em condições equivalentes", percebe-se que a contratação deve recair sobre 

empresa que tenha capacidade técnica para executar o serviço e, somando-se a isso, o valor por 

ela cobrado deve estar devidamente enquadrado no orçamento destinado à execução da obra. 

Noutro giro, quanto à eficácia da contratação, após sua efetivação, não há 

falar em comunicação desta à autoridade superior para ratificação, na medida em que o ato é 

formalizado pelo próprio Prefeito. 

No entanto, a publicação na imprensa oficial do extrato da contratação 

por inexigibilidade, no prazo de 5 (cinco) dias, é medida imprescindível que deverá ser 

observada pela Administração. 

2.3. Da minuta contratual 

Recomendamos que a Administração observe as cláusulas obrigatórias 

previstas no artigo 55 da Lei de Licitações. 

3. CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, concluo: 

3.1) 	Está demonstrada de forma efetiva a potencialidade de dano caso não haja a imediata 

execução do serviço de recuperação das estradas, mostrando-se a contratação direta 

como única via apta a eliminar o risco; 
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3,2) 	Quando da elaboração do contrato, deve a Administração observar as cláusulas 

obrigatórias previstas no artigo 55 da Lei de Licitações; 

	

3.3) 	Como condição para a eficácia da contratação, após a efetivação desta, deve a 

Administração publicar na imprensa oficial, no prazo de cinco (05) dias, o respectivo 

extrato. 

E o parecer. 

Pau D'Arco, PA, 25 de maio de 2018 
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