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I - Do relatório 

 

A Comissão de Licitação determinou o encaminhamento do 

procedimento Dispensa de Licitação nº. 7/2021-034-PMI, tendo por objeto a 

contratação de empresa especializada, para construção de ponte de madeira 

situada na vicinal Manoel de Barros, zona rural do Município de Itupiranga – PA. 

É imperioso ventilar que, foi encaminhado Ofício 403/SEINFRA/PMI 

no dia 17/12/2021, de origem do Secretario Municipal de Infraestrutura, tendo 

como destinatário o Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – PA, 

solicitando a realização de construção da já citada ponte de madeira. 

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 transtornos aos 

moradores locais, pois estão impedidos de trafegar com mercadorias e pessoas.  

O mesmo foi distribuído a este Procurador Jurídico para fins 

desatendimento ao ordenamento legal. 

É o relatório. 

II– Dos Fundamentos Jurídicos. 

Versam os presentes autos sobre possibilidade de contratação da 

empresa J. EUZÉBIO DA SILVA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.803.326/0001-85, com sede na 

Travessa Josefina, 334, Centro de Itupiranga – PA, para execução de obras de 

construção de ponde de madeira da vicinal Manoel de Barros, através da 

modalidade dispensa de licitação. 

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, do “Códex Licitatório”, 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. 

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. 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. 

Justifica-se a contratação da pessoa jurídica J. EUZÉBIO DA SILVA 

EIRELI, por se tratar de empresa com disponibilidade imediata de atendimento, 

e, ainda conforme documentação apresentada, a mesma encontra-se 

devidamente regular, inclusive de regularidade fiscal e dentro dos parâmetros 

da Lei 8.666/93. 

Neste compasso, o valor dos serviços apresentados pela empresa em 

epígrafe, enquadram-se nos parâmetros dos preços praticados no mercado do 

ramo do objeto desta contratação, conforme planilha orçamentária em anexo. 

Pelo exposto, concluímos que o presente processo licitatório se 

encontra apoiado na Lei de Licitações e Contratos, já que fora demonstrado o 

cumprimento das condicionantes exigidas, através de prévia avaliação, e da 

necessidade do bem em relação ao serviço desempenhado. 

 

III– Da Conclusão. 

Diante do exposto, a Procuradoria Municipal de Itupiranga, 

manifesta-se pela POSSIBILIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para 

contratação J. EUZÉBIO DA SILVA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.803.326/0001-85, com sede na 

Travessa Josefina, 334, Centro de Itupiranga – PA, para a realização da 

construção de ponte de madeira na vicinal Manoel de Barros, situada na zona 

rural desta municipalidade, através da modalidade dispensa de licitação, com 

fundamento no 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. 



 

 
 

 É o PARECER, o qual submetemos ao juízo e consideração superior. 

. 

 Itupiranga/PA, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 

PROCURADOR GERAL 

Portaria nº 001/2021 
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