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PARECER Nº 076/2021-PGMI 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2021-013-PMI 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL 

SOLICITAÇÃO:  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

OBJETO: COMPRA DE KIT´S DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, KITS DORMITÓRIOS 

PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE CALAMIDADE 

AFETADOS PELA CHEIA DO RIO TOCANTINS. 

 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL-

ADMINISTRATIVO – AQUISIÇÃO DE 

KITS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E 

HIGIENE, DORMITÓRIOS – FAMÍLIAS 

DESABRIGADAS CHEIA DO RIO 

TOCANTINS – CALAMIDADE PÚBLICA – 

POSSIBILIDADE. 

 

01  – RELATÓRIO  

 

Chegou à esta Procuradoria, pedido formulado pela Comissão Permanente 

de Licitação de Itupiranga, por meio de sua presidente, que solicita 

manifestação jurídica sobre o Procedimento Licitatório na Modalidade 

Dispensa de Licitação. 

  

O ora apreciado pedido de Dispensa de Licitação, tem como finalidade a 

aquisição de kits de alimentação de gêneros alimentícios, kits de material de 

limpeza, kits de material de higiene e kits dormitório visando atender as 

famílias ribeirinhas que estão em estado de calamidade, devido a cheia do 

Rio Tocantins, que as desalojou. 

 

Foram apresentados os seguintes documentos: 

1 –Ofício nº 045/2021, do senhor Coordenador da defesa Civil do Município 

de Itupiranga, solicitando procedimento licitatório para aquisição dos kits; 

2 – Termo de Referência, acompanhado de 01 (um) anexo; 
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3 – Solicitação de Despesa nº 20210317001, 20210317002, 20210317003, 

20210317006 e 20210317004; 

4 – Relatório de Justificativa e Relatório Social, acompanhado de pesquisa 

de preços com apresentação de proposta de várias empresas, bem como 

Mapa de Cotação de Preços; 

5 – Liberação de Recursos por parte do Ministério do Desenvolvimento 

Social – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em favor do 

Município de Itupiranga, devidamente publicado no Diário Oficial da União;  

6 - Autorização do senhor refeito Municipal para abertura de licitação; 

7 – Instauração de Processo Administrativo; 

8 – Despacho da SEGPLAF ao Setor de Contabilidade para manifestação 

sobre a existência de recursos orçamentários; 

9 - Despacho do Setor de Contabilidade com Declaração de Adequação 

Orçamentária e Financeira 

10 -  Despacho da SEGPLAF ao Prefeito Municipal informando Processo 

Administrativo e para contratação de empresa para fornecimento dos kits; 

11 - Despacho do senhor Prefeito Municipal demonstrando a Adequação 

Orçamentária e Financeira, bem como Autorizando o procedimento 

Licitatório; 

12 – Portaria nomeando Comissão Permanente de Licitação; 

13 –  Ofício nº 107/2021- CPL, endereçado à empresa R. DA S. COSTA 

MENDONÇA COMÉRCIO DE TERCEIROS LTDA. Para apresentação de 

documentos; 

14 – Apresentação de documentos da empresa R. da S. Costa Mendonça 

Comércio de Terceiros Ltda.  

15 – Ofício nº 106/2021-CPL, endereçado à empresa Luiz P. Barros 

Minimercado Eireli, para apresentação de documentos; 

16 – Apresentação de Documentos da empresa Luiz P. Barros Minimercado 

Eireli; 

17 – Processo Administrativo de Dispensa; 

18 – Despacho da CPL com Justificativa de Preços; 

19 – Despacho da CPL solicitando Parecer Jurídico. 

 

Acerca do solicitado acima, este é o Relatório. Passemos a emitir opinião: 

O artigo 24, da Lei de Licitações e Contratos Públicos prevê, em seu inciso 

IV, a possibilidade de dispensa de 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 
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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”.  

 

Vale registrar que o administrador, para deliberar pela não realização de 

licitação, deve ter sempre uma cautela bastante redobrada. 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 normal, 

entendemos, que no caso presente, se formos submeter a contratação para 

fornecimento de kits alimentação, higiene e de dormitórios, os quais, visam 

atender a situação de calamidade dos ribeirinhos que foram atingidos pela 

cheia anual do Rio Tocantins 

 

Temos por certo, que 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.  

O renomado mestre Marçal Justen Filho ensina que: 

“para a dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, 

incumbe à administração pública avaliar a presença de dois 

requisitos: o primeiro deles 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 seqüelas à integridade 

física ou mental de pessoas ou, quanto a bens, o risco de seu 

perecimento ou deterioração. O segundo requisito é a 

demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva 
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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” 

 

Notamos que a lei permite em casos excepcionais que seja realizada a 

contratação direta, o que deve ser justificado de forma clara e evidente, não 

podendo ser qualquer situação capaz de permitir a referida contratação. No 

caso ora em comento, é do conhecimento de todas as comunidades que 

residem às margens do Rio Tocantins, da situação sazonal de enchente anual 

do Rio, que dependendo do volume de águas das chuvas do período 

invernoso, sobe muito seu volume, atingindo as populações ribeirinhas, que 

são desalojadas, e sempre perdem alguns utensílios, que já não são muitos, 

ficando, realmente, em situação calamitosa. 

Portanto, entende-se que com vistas a tutelar o interesse público em resolver 

a situação emergencial ou calamitosa, poderá, a Administração Pública, 

sanar a situação mediante a dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, 

inciso IV, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações posteriores. Verificamos 

ainda, no presente caso, que o gestor está tomando todas as medidas cabíveis 

para realizar em tempo hábil o processo licitatório na modalidade Dispensa 

de Licitação, justamente para evitar uma situação de maior sofrimento às 

famílias atingidas no município, justificando assim a emergência na 

contratação, conforme atestado pela Comissão Permanente de Licitação.  

Registre-se, ainda, por bastante oportuno, que foi realizado pesquisa de 

preços para contratação do objeto pelo menor preço. 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 pelo 

Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga, 

assim como, também é obrigatório a publicação do Termo no Órgão de 

Imprensa Oficial, além da Justificativa que embase a dispensa de licitação. 

Outro requisito é a elaboração de um contrato, este estipulando em suas 

cláusulas as condições da prestação do serviço. Além da previsão 

orçamentária, a qual já existe nos autos ora em análise. 
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 CONCLUSÃO  

Diante do exposto, bem como observado que o valor a ser praticado na 

contratação que não poderá ser superior aos preços comparativamente 

praticados no mercado, esta Procuradoria Manifesta-se favoravelmente pela 

possibilidade de Dispensa de Licitação, para contratação das empresas que 

apresentaram no RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – Menor Valor, 

para fornecimento dos kits necessários, com fundamento no inciso IV, do 

artigo 24, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e nas demais 

legislações pertinente.  

 

É O PARECER, salvo melhor juízo da autoridade competente. 

 

 

Itupiranga – Pará, 06 de maio de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município 

Portaria nº 001/2021. 
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