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PARECER JURÍDICO DO PROCESSO LICITATÓRlO

DISPENSA EMERGENCIAL

Trata-se de abertura

emergencial de processo administrativo

licitatório,

objetivando

a

confecção de 40 (quarenta) camisas em malha piquet, gola gareca e personalizada, 100 (cem)
máscaras

em tecido poliéster e personalização de lençóis, destinadas

sanitária de fiscalização e centro de combate ao novo coronavirus

ao grupo da barreira
(covid 19), vinculado a

secretaria de saúde, no âmbito do município de Cravolândia - BA, ante o quadro de pandemia
declarado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), em decorrência do surto da doença
respiratória denominada COVID-19.
Devidamente autuado, a solicitação realizada pela unidade interessada veio acompanhado de 03
(três) cotações.
Foi solicitada à Secretária de Administração, Planejamento

e Finanças a existência de dotação

orçamentária que asseguram o pagamento da obrigação a ser contraída, sendo atestado a
possibilidade através de declaração.

É o Relatório.
Ab initio, é de bom alvitre destacar que licitação é o procedimento administrativo formal em que
a administração pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas
interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.

O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais
prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Não obstante,

a própria Constituição

Federal, em seu art. 37, XXI, ao fazer a exigência da

licitação, ressalva que a lei ordinária poderá fixar hipóteses para estabelecer exceções à regra de
licitar, que é o que se observa nos dispositivos dos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93, que tratam,
respectivamente, de dispensa e inexigibilidade de licitação, vejamos o que diz o inciso XXI do
art, 37 da CP acima citado:
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''Art. 37. A administração públim direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrao
Federal e dos Munitipios obedecerá aos prindpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publiádade e ~fiáêtláa e,
também, ao Jeguinte:
(..)
XXI - ressaluados os casos espeaficados na legiJlafdo, as obras, servzf'Os, compras e alienaiiies serão contratados
mediante processo de iiatação públzúl que aJSegure igualdade de condições a todos os concorrentes, t'OJ71 dálmt!aJ que
estabeleçam obrigaç-õeJ de pagamento, mantidas as condições efetivasda proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigênáas de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigaFões. "

f\ recentíssima

Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que trata sobre as medidas de

enfrcntamento

da emergência de saúde pública de importância internacional

coronavírus
DrSPE

responsável

decorrente

do

pelo surto de 2019, estabelece em seu artigo 4° a possibilidade da

SA DE LICITAÇÃO.

Arl. 4° É dispensável a lieitaf-ão para aquisição de bem, serviços, indUJive de engenbaria, e insumos destinados ao
cnjÍYmtamento da emergênáa de saúde pública de importância internacional decorrente do coronauirus de que trata
o/a Lei.

§ 1°. A dispensa de liátaf-ão a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergêmia de saúde pública de importância internacional decorrente do coronauirus.

§ 2°. Todas ClJ wlltratarõeJ

011

aqtliJirões realizadas com fulcro nula Lei serão imediatamente disponibiliradas em

sitio ojlcia! ejpedjú'o na rede mundial de computadores (internei), contendo, no que couber, além das illfo/777arõeJ'
previstas

110

§ 3° do art.

8°

da Lei

11°

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua

inscrição lia Receita Federal do Brasil. o prazo contratual, o valor e o respecüuo processo de contrataçdo ou aquisiçâo.

§

}o.

Excepcionalmente, serd possue! a contratação de fornecedora de bem, seruuos e i11JN1110J de 8mpreJaJ q/{e

esteja»:

(0111

inidoneidade declarada ou

(0117

o direito de participar de liátardo ou contratar com o Poder Públil'O

suspenso, quando se tratar, comprouadamente, de única fornecedora do bem ou Jel7Jzf'O a ser adquirido.

§

-r

Na bipotese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contrataçdo por mais

de um ór:gão ou entidade, o sistema de regiJtro de pref'OJ, de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei 11° 8.666,
de 21 de jUllho de 1993, poderá ser utilizado.

§ 5~ Na hipótese de inexistêniia de regulamento especfico, o entejederatiuo poderá aplicar o regulamento federal
sobre regiJtro de preços.
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§ 6~ O órgão ou entidade gerenàador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgafãoda illlenpio de
regiJtro de prefYJ, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar
do sistema de regiJtro de preços nos termos do disposto no § 4° e no § 5°.

Arl. 4°_A. A aqttÚzfdo de bens e a contrataçdo de serviços a que se refere o capu: do art. 4° não se re.rtringe a
equipamentos 170vo.!", desde que o fornecedor se re.rpomabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem
adquirido.

Art. 4°_13 Nas dispensas de liátafdo decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de

I - ocorrênaa de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da Jituafdo de emergé/làa;
ITT - existénaa de risco a segllrallf"Cl de pessoas, obras, prestação de seroiços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particalares,
J 1/ - limitafdo da contrataçdo à parcela necessária ao atendimento da situafdo de emergência.

Art, 4°_C. Para as contrataçôes de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento

da

emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando
se tratar de bens e serviços comuns.

Art. 4°-0. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigivel durante a gestão do
contrato.

I\rt. 4°_E. Nas contrataçôes
enfrentamento

para aquisição

de bens,

serviços

e insumos necessarios ao

da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de

referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

Destarte,

no caso em tela, a contrataçâo

será por meio de Dispensa

de Licitação, que

possibilitara a celebração direta de contrato entre a Administração e o particular, nos casos
estabelecidos no art. 4° da Lei ° 13.979/2020 bem como no art. 24, da Lei 8.666/93.

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este
rol taxativo, isto é, a Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se
ocorrcnte uma das situações previstas nas leis acima mencionadas.

esse sentido, in casu, entendernos ser possível tal contratação,
fundamentada no artigo 4° da Lei n" 13.976/2020,

através de dispensa de licitação

bem como o inciso IV do art. 24 da Lei de
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Administrativos,

essencial,

por ser uma situação emergencial,

para continuação de

senão vejamos:

'Ylrt. 24. É dispensáue! a lúitafiio:
(... )
IV -

110.1'

caJOJ de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgêneza de atendimento de

situarão que pOJJa ocasionar pnJuízo ou comprometer a seguranfa de pesJoaJ, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, púb!ú'OJ
011

011 panicularcs,

e somente para

0.1'

bem necessários ao atendimento da situação ef}Je)genl'ia!

caiamitosa e para as parcelas de obras e seruuos que possam ser concluídas 110 prazo máximo de 180 (an/o e

oitenta} dias conseaaiuos e ininterruptos, contado!' da ocorrência da emergeluia ou calamidade, vedada CI

prorrogação dOJ respectiuos contratos;"

"Emergência",

"A emergência

,,

prejuízos

lição Hcly Lopes Meirclles,

na cscorrcita

ou

caracteriza-se
comprometer

pela urgência

é assim delineada:

de atendimento

a incolumidade

ou

de situação

a segurança

que possa ocasionar

de pessoas,

obras,

serviços,

.

equipamentos

e outros

bens,

Administração

para debelar

Administrativo

Brasileiro,

públicos

ou particulares,

ou minorar

suas consequências

24' ed. São Paulo: Malheiros,

ernergencial.

dano às pessoas,
Segundo

".\

Urge restar demonstrada,

obras, serviços, equipamentos

o ilustre administrativista

!loçã()

de lima

aproveitando
entendimento

concreta

do TCU, a situação

de emergência

adequada do processo que a justifique,

da

e dos

adorados,

do instituto

estando,

da dispensa

da

(Direito

e efetivamente,

Pública quando da
a potencialidadc

Jacoby Fernandes, sobre o tema "emergência",

a noção coloquial do termo, dissociada

permitirão a adoção

à coletividade."

pela Administração

siruaçào de emergência deve coadunar-se

preços

lesivas

providências

de

ou outros bens, públicos ou particulares.

formalização
empresa

rápidas

1999, p. 253).

Vê-se, assim, que alguns aspectos precisam ser avaliados
contrataçào

exigindo

relata:

com o tema em questão, pouco

da sede de licitação e contratos.
deverá ser devidamente
como demonstração

aí sim,

esclarecida

Conforme
e com a

razoável para a escolha

fundamentados

os argumentos

que

Direta Sem Licitação, 9'

de licitação."(Contratação

ed. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2012, p. 303).

Pois

bem. Demonstrada

licitação,

a necessidade

e a viabilidade

de contratação

passa-se a opinar sobre alguns outros pontos fundamentais

direta, por dispensa

referentes

tela.
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imperioso

destacar

que a contratação

não poderá ultrapassar

a lei prevê (art, 24, IV, da lei n" 8.666/93),
que o pedido

formulado

dias que

salvo as exceções legais. No caso em tela, verificamos

é apenas para contemplar

dias. Logo, atende ao requisito

os 180 (cento e oitenta)

a demanda

correspondente

a 90 (noventa)

imposto pela legislação.

Não obstante, em que pese o enquadramento

da fundamentação

no inciso IV do art. 24 da Lei

n'' 8.666/93 nos moldes acima, para que o gestor público possa contratar via emergencial,

tem

atender o que determina o art. 26 da mesma lei de licitações, vejamos:

que concomitantemente,

':1r/. 26. ./h dispensasprevistas

1I0S

§§ 20 e 40 do art. 17 e no inaso II! e seguintes do art. 24, as situações de

illexigibilidade r~(eridas 1/0 art. 25, necessariamente ju,rtijic'adas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
/íl/it"O do art. 8° desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratijicafiio
e publú"C/FelO lia imprensa oficial, 110 prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo

O processo de dispensa,

único.

artigo, será instruído,

de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto

neste

no que couber, com os seguintes elementos:

J -caraaeriraçdo da stttcaçâo el7lelgencialou calamitosa que ju.rtijique a dispensa, quandofor o i'ClJO;
JJ - razão da escolha dofomecedor ou executante;
IlJ -justificativa do prefYJ.
J V - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos qttais os bens serão alocados. "
Portal/to, não basta enquadrar a J"ituafiio tomo "emergênáa" precisa ter prefo compatiue! com o mercado,
devidamente justi{tc'ado e comprovado, como também, a JÚJ"tifimtiva formal da escolha do fomec·edor. NeJJe
contexto, oerificamos que a Admini.rtrafiio Pública apresentou documentos necessários no bojo do processo
administrativo:

1. Requisição

do órgão com a descrição do objeto, a motivação expressa que levou a contrataçâo

emergencial;
2. Autorização

cio ordenador

3. Justificativa

das razões da escolha do fornecedor;

4. Justificativa

de preços com a apresentação

5. Documentos

da despesa;

que comprovam

6. Ato constitutivo

a regularidade

de 03 (três) propostas
fiscal e trabalhista

válidas;
da empresa;

da empresa;

7. Reserva orçamentária;
8.Termo de Referência;
9. Minuta de contrato;

10. Parecer jurídico.
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Assim, o atendimento
procrastinaçâo

de certas situações

causar prejuízos

jurídicas aplicáveis

Diante do exposto,
licitação

emergencial,

n° 8.666/93,

alternativa

transitável

sob pena de a

de licitação

prevista

no

observadas

as

direta por dispensa

de

para o gestor público,

à espécie.

opina o jurídico pela possibilidade

da contrataçào

com fulcro nos artigos 4° da Lei n'' 13.979/2020

é legal e plenamente

Cravolàndia-Bahia,

pelo poder público há de ser imediato,

ao interesse público, sendo a dispensa

artigo 4° da Lei n° 13.979/2020,
vinculações

e ConsuJtoria Jurídica

possível,

desde que atendidos,

e art. 24, inciso IV, da Lei

no mínimo,

os itens acima.

01 de outubro de 2020.

TALITf\. DUARTE MICHELI
OAB-BA 44.654
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