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PARECER Nº 104/2021-PGMI 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2021-019-PMI 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL 

SOLICITAÇÃO:  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMORESA ESPECIALIZADA 

PARA IMPLANTAÇAO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS 

INCLUINDO TERRAPLANAGEM, REFORMA DE PONTE DE 

MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (VICINAL 

MANOEL DE BARROS) E RECUPERAÇÇAO DE EROSÃO. 

 

 

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, solicitado pela Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil. 

  

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

contratação de empresa para implantação e recuperação de bueiros, incluindo 

terraplanagem, reforma de ponte de madeira e recuperação de estrada vicinal 

e recuperação de erosão.  

É o sucinto Relatório. Passemos a análise jurídica. 

 

 

02 - FUNDAMENTAÇÃO. 
 

Ao analisar-se superficialmente o processo ora em comento, percebe-se, que 

o valor encaminhado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional – 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Departamento de 

Articulação e Gestão, totaliza R$ 501.098,94 (quinhentos e um mil, noventa 

e oito Reais e noventa e quatro centavos), valor este, bem acima do limite 

dispensável, previsto pela Lei.8666/93 com suas alterações posteriores. 
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É cediço que Lei nº 8.666/93, prevê em seu artigo 24, as possibilidades de 

Dispensa de Licitação, notadamente no inciso IV, que trata das situações de 

emergência ou calamidade pública. 

 

Ressalte-se, que a justificativa encaminhada pela Coordenadoria Municipal 

de Proteção e Defesa Civil, cita como argumento para dispensa de licitação, 

o Decreto Municipal nº 01/2021, de 06 de março de 2021, o qual declara 

situação de emergência nas áreas do município de Itupiranga afetadas pelas 

chuvas intensas, porém, o inverno amazônico, encerrou seu ciclo de chuvas 

intensas em nossa região, iniciando-se, então, o período de escassez de 

chuvas, fato este, que afasta a situação de emergência que possa justificar o 

pedido de dispensa de licitação. 

 

Por outro lado, o valor repassado de R$ 501.098,94 (quinhentos e um mil, 

noventa e oito Reais e noventa e quatro centavos), ultrapassa o limite legal 

previsto na legislação, inclusive com a alteração dos valores da modalidade 

de licitação de que tratava o art. 23 da Lei 8.666/93, atualmente contido no 

Decreto Federal nº 9.412/2018, de 18 de junho de 2018, conforme abaixo 

descrito: 

 

“Decreto nº 9.412/2018 

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput 

do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam 

atualizados nos seguintes termos: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e 

trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 

(três milhões e trezentos mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
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a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 

(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 

1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data 

de sua publicação. 

Brasília, 18 de junho de 2018; 197º da Independência e 

130º da República”. 

03 - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta Procuradoria Manifesta-se contrariamente pela 

modalidade Dispensa de Licitação nos autos do Processo Licitatório nº DL 

– 7/2021-019-PMI, para atendimento do objeto ao norte relatado, 

sugerindo-se que seja direcionado a obediência do art. 22, II, c/c art. 23, I, 

“b”, da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações posteriores, procedendo-

se ao Processo de TOMADA DE PREÇOS. 

É O PARECER, o qual deverá ser apreciado pela autoridade superior. 

É O PARECER, salvo melhor juízo da autoridade competente. 

Itupiranga – Pará, 11 de junho de 2021. 

 

 

 

_____________________________ 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município 

Portaria nº 001/2021. 
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