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ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT’S DE ALIMENTO (CESTAS BÁSICAS), 
KIT’S DE LIMPEZA, KIT’S DE HIGIENE PESSOAL E KIT’S DORMITÓRIOS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS NAS 
ÁREAS AFETADAS PELA INUNDAÇÃONO MUICÍPIO DE ALENQUER-PA. 
 

 
 

Ementa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT’S 
DE ALIMENTO (CESTAS BÁSICAS), KIT’S DE LIMPEZA, KIT’S DE 
HIGIENE PESSOAL E KIT’S DORMITÓRIOS, PARA ATENDER AS 
FAMÍLIAS NAS ÁREAS AFETADAS PELA INUNDAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE ALENQUER-PA. DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISO IV, 
DO ARTIGO 24, IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 1993. SITUAÇÃO 
DE CALAMIDADE. 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS  

 

Tratam-se dos autos do processo licitatório na modalidade dispensa de licitação, mediante 

processo de licitação de itens de suma importância para a população de várzea, localizado as margens 

do rio Surubiú, um afluente direto do rio Amazonas, situado em uma região onde ocorrem inúmeras 

inundações diante do inverno Amazônico. 

 

As inundações afetam diretamente sete bairros da zona urbana, bem como a frente da cidade 

que está sofrendo com a constante elevação das águas. Na zona rural, ou conhecido também como 

várzea, mais de cinquenta comunidades estão tendo problemas com a elevação das águas. 

 

Diante das inúmeras ocorrências climáticas, foi decretado situação de emergência de nível II, 

através do Decreto de n° 521/2022, de 17 de março de 2022, pelo fato de ter 3.860(três mil oitocentos 

e sessenta) metros de vias públicas danificadas, bem como 11.400 (onze mil e quatrocentos) pessoas 

atingidas diretamente o que representa em média 2.850(duas mil oitocentos e cinquentas famílias), 
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onde tais dados foram embasados no Parecer de n° 02/2022 da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil 

– COMDEC.   

 

Eis a breve sinopse, passemos à matéria de direito. 

 

II. ANÁLISE JURÍDICA  

 

Primordialmente cumpre salientar que, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, 

estabelece a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações realizadas 

pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções 

à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a 

inexigibilidade de licitação. Dessa forma, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem 

casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, 

de forma discricionária, contratações diretas sem a concretização do certame licitatório. 

 

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da dispensa de 

licitação para a contratação do objeto ora mencionado. A proposta tem fundamento jurídico nos 

diplomas legais, a saber:  

 

Licitação dispensável é aquela que a Administração pode deixar de realizar, se 

assim lhe convier. A lei enumerou 26 casos (art. 24). Os serviços (que não sejam 

de engenharia) e as compras até 10% do limite previsto para o convite (art. 24, 

II) podem ser contratados diretamente pelos mesmos motivos que autorizam a 

dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia de pequeno valor, ou 

seja, por não comportarem protelação e formalismos burocráticos. (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 113). 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT’S DE ALIMENTO (CESTAS BÁSICAS), KIT’S 

DE LIMPEZA, KIT’S DE HIGIENE PESSOAL E KIT’S DORMITÓRIOS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS NAS ÁREAS 

AFETADAS PELA INUNDAÇÃONO MUICÍPIO DE ALENQUER-PA., pelo poder público poderá ser realizada 

por dispensa de licitação ao amparo do inciso IV do art. 24 da Lei nº. 8.666/93, devido a situação de 

calamidade pública, in verbis:  

 

Art. 24 – É dispensável a licitação:  

Inciso 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; 

 

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta, a qual está disciplinada 

no artigo 24 da lei 8.666/93. Imprescindível esclarecer, entretanto, que, para se torne possível a 

contratação/locação direta por dispensa, faz-se mister comprovar que a proposta ofertada é a mais 

vantajosa para a administração pública. Impende ainda frisar a necessidade de comunicação de dispensa 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 03(três) dias, para ratificação, e a necessidade de 

publicação na impressa oficial e no hall de entrada do prédio da Prefeitura Municipal no prazo de 

05(cinco) dias, como condição para eficácia dos atos, assim como a razão de escolha do fornecedor e 

justificativa do preço.  

 

No que se refere à modalidade de dispensa, verifica-se que é a adequada ao caso em análise, 

assistindo razão os fundamentos apontados pela CPL, vez que, a inteligência do artigo 24, IV da Lei 

8.666/93 afirma que é dispensável a 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”.  
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III. FINALIDADE DO PARECER JURÍDICO 

 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle 

interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, 

o exame prévio e conclusivo dos textos de contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e 

publicados. 

 

Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar 

providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do 

risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada. 

 

Importante salientar, que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídicos, 

excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a 

autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua 

adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. 

 

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive 

quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do 

preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base 

em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. 

 

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico 

exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. 

Incumbe isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de 

competências. Assim sendo, o ideal, para a melhor e completa instrução processual, é que sejam 

juntadas ou citadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da autoridade e demais agentes 

administrativos, bem como, os Atos Normativos que estabelecem as respectivas competências, com o 

fim de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou 
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determinado ato tinha competência para tanto. Todavia, a ausência de tais documentos, por si, não 

representa, a nosso ver, óbice ao prosseguimento do procedimento. 

 

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter 

vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da 

margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. 

Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O 

prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da 

Administração. 

 

IV. DO PROCESSO 

 

Foi encaminhado o Memorando nº 0045/2022 Coordenador Municipal de Defesa Civil, para o 

Gabinete do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação 

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT’S DE ALIMENTO (CESTAS BÁSICAS), KIT’S DE 

LIMPEZA, KIT’S DE HIGIENE PESSOAL E KIT’S DORMITÓRIOS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS NAS ÁREAS 

AFETADAS PELA INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALENQUER-PA, tendo em vista a situação de Estado de 

Emergência, em razão das cheias causadas pelo inverno amazônico. 

 

III. CONCLUSÃO  

 

Por todo o exposto, esclarecendo que “o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo, não 

vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões” bem como restrita aos 

aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica opina pelo regular prosseguimento da realização da 

dispensa de licitação para contratação de empresa para aquisição de kit’s de alimento (cestas básicas), 

kit’s de limpeza, kit’s de higiene pessoal e kit’s dormitórios, objeto do presente parecer.  
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Ademais, recomenda-se ainda o encaminhamento dos autos à Controladoria Interna, consoante 

determina o art. 31, art. 70, art. 74 da Constituição Federal c/c art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e Resolução nº. 11.535/2014 TCM-PA, para que, na qualidade de agente de apoio ao controle externo 

na fiscalização do município, promova a análise final do procedimento quanto à regularidade 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional 

 

É o parecer, salvo melhor entendimento de superior hierárquico. 

 

Alenquer, 25 de julho de 2022 

 

 

 

BRUNO PINHEIRO DE MORAES  

OAB/PA Nº 24.247 
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