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PARECER JURIDICO N° 300 /2020 - LIC
DA: Procuradoria.
PARA: Chefe do Executive.
ASSUNTO: Procedimento de Dispensa de Licita9ao.

I - CONSULTA
A Secretaria Municipal de Saude solicita a manifesta9ao dessa Procuradoria
sobre a possibilidade de formalizar processo administrative de contrata9ao direta, com
dispensa de licita9ao, fundamentada no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, da pessoa juridica para
AQUISICAO DE SMARTPHONE, SENDO PRIMORDIAL NO MOMENTO EM QUE SE
ENCONTRAMOS DA PANDEMIA (COVID-19) SENDO ESTES UTILIZADOS PELOS
PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA TELE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DOS
PACIENTES. PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE DO.
II - ANALISE
1.
A dispensa de licita9ao em razao de situa9ao de emergencia encontra-se
prevista na Lei 8.666/93:
Ar/. 24. E dispensdvel a licitagdo:
(•••)

IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando
caracterizada urgencia de situagao que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros
bens, publicos ou particulares, e somente para os bens necessdrios ao
atendimento da situagao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e servigos que possam ser concluidas no prazo mdximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterrupt os, contados da ocorrencia da
emergencia ou calamidade, vedada a prorrogagdo dos respectivos contratos.
Para o enquadramento da hipotese como emergencia, que justificaria a
contratacao direta, JESSE TORRES PEREIRA JUNIOR1 define:
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A emergencia coma hipdtese de dispensa de licitaqoes (...) e caracterizada pela
obrigaqdo imediata on urgente que tern a administraqdo publica de evitar situaqdes que possam
causar prejuizos on o comprometimento da seguranqa das pessoas. Parece-nos que dois
requisites sao importantes e ate indispensdveis para que possa o administrador, sem praticar
qualquer ilegalidade utilizar-se de permissive legal. O primeiro e o da obrigatoriedade da
emergencia ser reconhecida e declarada em cada caso. A segunda diz respeito a
imprevisibilidade da situaqao dentro de um quadra de mediana percepqdo pelo administrador.

Do mesmo modo, MARQAL JUSTEN FILHO2 ensina:
A contrataqao administrativa pressupoe atendimento do interesse publico. Isso
significa que a ausencia da contrataqao representaria um prejuizo para o bem publico. (...) Na
generalidade dos casos em que o Estado dispoe-se a contratar, e mot iv ado a atuar para evitar
dano potencial. Toda e qualquer contralaqdo administrativa retrata a necessidade e
conveniencia de uma atuaqdo conjugada entre o Estado e terceiros. Lima interpretaqiio ampla
do inc. IV acarretaria, par isso, a dispensa de licitaqdo como regra geral. O argumento da
urgencia sempre poderia ser utilizado. Ora, a ausencia de licitaqdo ndo constitui a regra, mas
a excegdo. O inc. IV deve ser interpretado d luz desse principio. O dispositivo enfocado refera
se aos casos onde o decurso de tempo necessdrio ao procedimento licitatorio normal impediria
a adogdo de medidas indispensdveis para evitar danos irrepardveis. Quando fosse concluida a
licitagao, o dano jd estaria concretizado. A dispensa de licitagao e a contratagao imediata
representam uma modalidade de atividade acautelatdria do interesse publico, (grifo nosso).

A emergencia. portanto, e caracterizada como a situa9ao que demanda
providencias imediatas sob pena de comprometer a seguran9a de pessoas, obras, servi9os,
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares. que nao poderia aguardar o tramite
normal de um procedimento licitatorio. Assim, para a dispensa de licita9ao, o autor citado
acima afirma necessaria a presen9a de dois requisites, quais sejam:

a) Demonstragdo concreta e efetiva da potencialidade de dano: a urgencia deve
ser concreta e efetiva. (...) O comprometimento a seguranga significa risco de
destruigdo ou de sequelas a integridade fisica ou mental de pessoas ou, quanto
a bens, o risco de seu perecimento ou deterioragdo.
b) Demonstragdo de que a contratagao e de via adequada e efetiva para
e/iminar o risco: a contratagao imediata apenas sera admissivel se evidenciado
que sera instrumento adequado e eficiente de eliminar o risco. Havendo risco
de lesdo ao interesse publico, a contratagao deve ser reaiizada, punindo-se o
agente que ndo adotou as cautelas necessdrias. (destacamos)
Sobre o tema. recentemente o Tribunal de Contas da Uniao assim decidiu4:
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E possivel a contragao por dispensa de licitagao, com suporte no comando contido no inciso IV
do art. 24 da Lei n° 8.666/1992, ainda que a emergencia decorra da inercia ou incuria
administrativa, devendo ser apurada, todavia, a responsabilidade do agente publico que nao
adotou tempestivamente as providencias a ele cabiveis. Acordao n.° 425/2012-TCJ-Plendrio,
TC-028.000/2011-3. rel. Min. Jose Jorge, 29.2.2012.

No que tange ao momento da formalizayao do processo administrative e da
consequente celebrate do contrato, MARC^AL JUSTEN FILHO3 explica:

A ausencia de forma escrita acarreta a nulidade do contrato, que nao produzird efeito algum
(excetuada a hipotese referida no pardgrafo unico). A gravidade da consequencia tambem se
destina a reprimir atuagdes indevidas e ilicitas. O terceiro nao poderd arguir boa-fe ou
ignordneia acerca da regra legal. Se aceder d contratagao verbal, arcard com as
consequencias. Mas e necessdrio admitir a existend a e validade de contratos administrativos
verbais, quando a formalizagdo for materialmente impossivel ou incompativel com os
pressupostos da propria contratagao. (...) Existent situagoes emergenciais que demandam
inicio imediato da execugdo da prestagdo pelo particular. Nesses casos, aguardar a
formalizagdo poderia acarretar a inutilidade da contratagao, eis que algum dano irrepardvel
poderia concretizar-se. Quando estiverem tais pressupostos, caberd a contratagao verbal, a
qua/ deverd ser formalizada no mais breve espago de tempo. (...) Assim coma a urgencia
autoriza a contratagao direta (art. 24, IV), tambem pode conduzir a que a formalizagdo da
avenga seja posterior ao inicio da execugdo da prestagdo devida pelo particular, sempre que
as circunstdncias assim o exijam. Trata-se de uma ressalva de forga maior, implicitamente
prevista em todo dispositive normative.

2.
Ja o Decreto Estadual n° Decreto 4315 de 21 de Mar^o de 2020, alterado pelo
assim estabelece:

Art. 1°. Fica autorizado, com fundamento na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
a aquisipao de bens, servifos, inclusive de engenharia, e insumos de saude, por dispensa de
licitaqao, destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Art. 2°. Nas dispensas de licitagao decorrentes do disposto na Lei Federal n° 13.979, de 2020,
presumem-se atendidas as condigoes de:
I - ocorrencia de situagao de emergencia;
II - necessidade de pronto atendimento da situagao de emergencia;
III - existencia de risco a seguranga de pessoas, obras, prestagao de servigos, equipamentos e
outros bens, publicos ou particulares; e
IV - limitagSo da contratagao a parcela necessaria ao atendimento da situagSo de emergencia.
Art. 3°. A pesquisa de pregos para atendimento das contratagoes e licitagoes de de que trata a
Lei Federal n° 13.979, de 2020 podera ser realizada, na forma prevista neste decreto.
(...)VI - estimativas dos pregos obtidos por meio de, no mmimo, urn dos seguintes parametros:
a) portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mldia especializada;
c) si'tios eletronicos especializados ou de dominio amplo;
d) contratagoes similares de outros entes publicos;
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores, em numero minimo de tres;
f) pesquisa de Pregos Eletronica realizadas no sistema Licitaqoes-e do Banco do Brasil.
3.

No caso em analise, a Secretaria justificou a necessidade da contrata9ao:
4.

O valor a ser contratado e de RS 2.980,00 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta
Reais) corresponde a melhor proposta ofertada pela empresa ICLAEL ALVES DE
SOUZA, diante dos tres or^amentos carreados aos autos.
5.

Frise-se que, nos termos do art. 4-E, inciso VI da Lei n. 13.979/2020, que
dispde sobre as medidas para enfrentamento da emergencia diante do surto do Covid-19, que
o processo de dispensa de licita9ao deve estar instruido com a iustificativa do oreco com no
minimo um dos seguintes parametros:.
a) Portal de Compras do Governo Federal
b) pesquisa publicada em midia especializada;
c) sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;
d) contrataqoes similares de outros entes publicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;
O Decreto Estadual n° Decreto 4315 de 21 de Marqo de 2020, que
regulamenta Lei 13.979/2020 no ambito do Estado do Parana, por seu turno eslabelece em
seu art. 4°, inciso VI, alinea “e”:
(...) e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores, em numero minimo de tres;
Desta feita, esta atendida nos autos a pesquisa de pre90 em acordo com o
Decreto Estadual, vez que o procedimento esta balizado em pesquisa de preqo realizada
junto a tres fornecedores do objeto.
6.
Das justificativas apresentadas e dos documentos que instruem o processo
administrative verifica-se ter se caracterizado a situaqao de urgencia/emergencia prevista
em lei. bem como existencia de risco a pessoas, expressamente declarada pela Secretaria
Municipal de Assistencia Social, mormente porque tal situa9ao esta presumida por for9a de
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Lei Federal, que assim o declarou, no art. 4-B da Lei n° 13.979/2020. o que confere
fundamento fatico e juridico a contrata9ao direta.
Outrossim, foi justificada a escolha do fomecedor (que apresentou a melhor
proposta entre a as tres or^adas) e o pre9o a ser pago.

Ill - CONCLUSAO
Posto isso, e frisando-se que a presente analise se restringe ao aspecto
estritamente juridico-formal, nao adentrando, portanto, na analise da conveniencia e
oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de natureza eminentemente tecnicoadministrativa, sendo de responsabilidade dos orgaos envolvidos as informa9oes prestadas,
com base nas quais esta analise juridica foi realizada, opina-se pela possibilidade da
contrata9ao direta, com dispensa de licita9ao, da pessoa juridica, com a posterior
formaliza9ao do processo e do contrato administrativo, neste caso especifico, com
fundamento nos artigos 24, IV e 26 da Lei n° 8.666/93 e Lei Federal n° 13.979/2020.

Este e o parecer opinativo, salvo melhor juizo e entendimento.
Palmital, 21 de Julho de 2020.

/v-

M SCHREINER
DANILO
Procurador Municipal
OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

