
 

 
 

 

PARECER Nº 060/2021-PGMI 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2021-014-PMI 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

PLANEJAMNTO E FINANÇAS 

SOLICITAÇÃO:  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

IMPLANTAÇÃOE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE 

CONVÊNIOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NA 

PLATAFORMA MAIS BRASIL, ACOMPANHAMNTO DE 

PROCESSOS E DIGITAIS E FÍSICOS, PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO, MONTAGEM DE MAPA E OUTRAS 

ATIVIDADES DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. 

 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO – MODALIDADE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO-  FUNDAMENTAÇÃO Art. 24, IV, LEI 

FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

POSTERIORES – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – 

GESTÃO DE CONVÊNIOS – REESTRUTURAÇÃO 

E TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE 

CONVÊNIOS. 

 

1 – RELATÓRIO 

 

Versa o presente auto acerca da possibilidade e legalidade de Procedimento 

Licitatório nº 7/2021-014 - PMI, na modalidade Dispensa de Licitação, 

visando a contratação de empresa especializada no treinamento e 



 

 
 

implantação da reestruturação do Departamento de Convênios da Prefeitura 

Municipal, treinamento de funcionários na Plataforma “Mais Brasil” do 

Governo Federal, processos digitais e físicos bem como toda a dinâmica e 

funcionamento da gestão de convênios. 

O procedimento de licitação ao norte referenciado foi encaminhado para fins 

de emissão de Parecer Consultivo acerca da documentação, minutas e 

despachos apresentados para realização do certame licitatório na modalidade 

Dispensa de Licitação. Vale gizar, que o presente parecer, não tem caráter 

vinculativo e nem decisório, e deve ser submetido à apreciação da autoridade 

superior, evidentemente, sem nenhuma obrigação de acatamento, sendo 

certo, que há a existência de divergências no que tange à interpretação da 

norma que rege a presente matéria.Também foi apresentada uma justificativa 

para que seja feita a contratação de empresa que domina esse tipo de gestão, 

a qual se dará para atendimento das necessidades do Departamento de Gestão 

de Convênios, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e 

Finanças de Itupiranga, através da modalidade Dispensa de Licitação, bem 

como foram apresentados os seguintes documentos: 

1 – Solicitação do senhor Secretário Municipal de Planejamento endereçado 

ao Prefeito Municipal, solicitando autorização para realização do presente 

procedimento licitatório; 

2 – Ofício n243/2021-GAB-PMI, da lavra do senhor Prefeito Municipal, 

determinando à SEGPLAF, autorizando o processo licitatório; 

3 – Instauração de Processo Administrativo; 

4 – Despacho para solicitando cotação para contratação de empresa 

especializada; 

5 – Despacho da Diretoria de Compras apresentando pesquisa com dotação 

de preços de diversas empresas do ramo 

6 – Pedido de informações ao Departamento de Contabilidade acerca de 

Dotação e Recursos Orçamentários; 

7 – Despacho do Departamento de Contabilidade informando a existência de 

crédito orçamentário para atender a demanda; 

8 – Despacho da SEGPLAF ao senhor Prefeito Municipal, apresentando as 

empresas D´OLIVEIRA SERVIÇOS E TREINAMENTOS e C. P 

SERVIÇOS E TREINAMENTO, como sugestão para contratação, devido as 

propostas mais vantajosas; 

9 – Autorização do senhor Prefeito Municipal para realização de licitação na 

modalidade Dispensa de Licitação; 

10  - Portaria de Nomeação de Comissão de Licitação; 



 

 
 

11 – Processo Administrativo de Licitação 

12 – Ofício nº 109/2021-CPL, endereçado à empresa C. P SERVIÇOS E 

TREINAMENTOS, para apresentação de documentos e proposta comercial; 

13 - Documentação da empresa da empresa, bem como Certidões Negativas 

de Débito e Declarações de Execução de Atividades; 

14 – Proposta de preços para Estruturação e Assessoramento de Convênios 

 Processo Administrativo de Dispensa; 

15 – Ofício nº 110/2021 –CPL, endereçado à empresa `D´OLIVEIRA 

SERVIÇOS E TREINAMENTOS; 

16, Diversas Certidões Negativas de Débitos, Cartão de CNPJ, Proposta de 

Preço Comercial para prestação de serviços; 

17 – Processo Administrativo de Dispensa; 

18 Justificativa de preço; 

19 -Declaração de Dispensa; 

20 – Termo de Ratificação; 

21 – Extrato de Dispensa de Licitação; 

22 – Convocação para celebração de contrato; 

23 – Contrato nº 20210151, celebrado com Carlos Henrique da Costa Passos 

CNPJ 41.542.870/0001-70; 

24– Extrato de Contrato; 

25 – Certidão de Afixação de Extrato de Contrato; 

26 – Designação do servidor Pedro Rosário Lima Filho, para fiscal de 

contrato; 

27 – Convocação Para Celebração de Contrato endereçado à empresa 

MARLA CYBELLE  DIAS DE OLIVEIRA; 

28 – Contrato nº 20210152, celebrado com Marla Cybelle Dias de Oliveira 

CNPJ 41.550.786/0001-06; 

29 – Extrato de Contrato 

30 – Certidão de Afixação de Extrato de Contrato; 

31 – Designação de Fiscal de Contrato na pessoa do Servidor Pedro Rosário 

Lima Filho; 

32 – Despacho da sra. Presidente da CPL, solicitando Parecer. 

 

DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

Feitas estas considerações, passemos a análise do presente procedimento 

licitatório de Dispensa, emitindo a seguinte 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 

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 pelo 

trâmite licitatório normal de especialista no conhecimento administrativo 

para ministrar determinados cursos, extremante necessários ao 

funcionamento da máquina pública, ficaremos com alguns setores 

paralisados, notadamente o Departamento de Convênios, vital para o 

recebimento de recursos para obras, compras serviços etc. e que irá ocasionar 

prejuízos à municipalidade, considerando-se, que a Prefeitura Municipal 

precisa firmar convênios, tanto com o governo estadual e, principalmente, 

com o governo federal, haja vista, que sem convênios, o município não tem 

como atender todas suas necessidades.  

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 sequelas 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 

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, em virtude da troca de gestor, sempre ocorre que os 

cargos em comissão (de confiança) são trocados a cada início de nova gestão 

e, geralmente, são cargos de extrema necessidade ao funcionamento da 

máquina administrativa e, o Departamento de Convênios, é vital para a 

Administração Pública, porquanto, é este Departamento que cuida do 

recebimento de verbas de todos os Ministérios do Governo Federal, que 

inclusive, na troca de gestão, exige a troca da senha do responsável pelo 

Departamento,  bem como, Convênios firmados como Governo Estadual. 

In casu, é bastante pertinente, tanto a preocupação do senhor Secretário de 

Gestão, Planejamento e Finanças, quanto a cautela do Departamento de 

Licitações em proceder a presente Dispensa de Licitação, visando contratar 

pessoas que dominem o conhecimento intrínseco do funcionamento da 

tramitação interna das plataformas dos vários Ministérios do Governo 

Federal, bem como das diversas Secretarias do Governo Estadual. 

 



 

 
 

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

a situação emergencial para destravar o funcionamento do Departamento de 

Convênios, haja vista, que inúmeros Convênios em andamento precisam 

urgentemente serem finalizados ou aditados, para evitar que obras e serviços 

não sofram solução de continuidade, poderá, então, 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 transtornos na prestação 

de contas dos Convênios finalizados, bem como, procurar aditar os 

Convênios em andamento e que precisam ainda de algum tempo, para sua 

finalização. 

Não obstante as colocações acima, também entendemos que está autorizada 

legalmente a Contratação Direta, porquanto os requisitos foram atendidos, 

pois, se verifica na Justificativa apresentada, que a paralização do 

Departamento de Convênios, poderá acarretar prejuízos imensuráveis a 

continuidade da assinatura de novos Convênios ou à continuidade das obras 

e serviços em andamento, 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 Gestão, Planejamento e Finanças, 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. 

 

 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 ministrar treinamento aos servidores lotados no Departamento de 

Convênios, conhecimentos teóricos e técnicos acerca de toda a tramitação no 

funcionamento do referido Departamento, 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, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município 

Portaria nº 001/2021. 
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