
 

 

Parecer CPL n° 291 /2021 

 

Assunto: Dispensa de Licitação em razão de emergência – Art. 24, IV da Lei nº 8.666/1993. 

 

Vem, à esta Assessoria Jurídica do Município, solicitação de parecer conclusivo 

acerca da contratação Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médico Hospitalar, 

com substitui-ção de peças, incluindo equipamento de Laboratório, Imagem e Rede de Gases 

Medicinais, o que pode comprometer a segurança e saúde dos pacientes internados. 

 

Entretanto, tal fato denota a existência de clara emergência fabricada por desídia 

da própria Administração, a qual, à princípio, não seria passível de consubstanciar a 

contratação pública através de dispensa com base no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, posto 

que a contratação de pessoa jurídica para a manutenção corretiva e preventiva de todo o 

maquinário existente nas unidades de saúde é licitação que deve ser realizada e a ausência de 

um contrato com esse objeto gerou o fato. 

 

Obviamente, que, por se tratar de início de mandato, deve-se levar em 

consideração, inclusive, a inexistência de uma transição que pudesse indicar, claramente, as 

reais necessidades da Secretaria o que, infelizmente, passou-se a conhecer apenas com as 

demandas que foram sugindo ao longo do ano. 

 

No entanto, como se trata de manutenção de equipamento absolutamente 

necessário para garantir a vida dos pacientes internados, os munícipes não podem ser 

penalizados pelo ato desidioso da Administração anterior. É importante ressaltar que a 

ausência de transição culminou com um verdadeiro caos administrativo, demonstrando que a 

falta de manutenção dos equipamentos pode gerar grave dano à população. 

 

A contratação direta através de dispensa de licitação com base no art. 24, IV, da 

Lei nº 8.666/1993 está diretamente condicionada à efetivação de um Processo Administrativo 

para punir o agente responsável pelo ato desidioso. 

 

O Tribunal de Contas da União já se manifestou, em situação idêntica, da seguinte 



 

 

forma: 

 

RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
QUESTÕES RELACIONADAS A LICITAÇÕES E CONTRATOS. DISPENSAS 
FUNDAMENTADAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO APRESENTADO PELO ADMINISTRADOR. NÃO-PROVIMENTO DO 
RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA. 
1. A situação prevista no art. 24, VI, da Lei nº 8.666/93 não distingue a emergência 
real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia 
administrativa, sendo cabível, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde 
que devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 
2. A incúria ou inércia administrativa caracteriza-se em relação ao comportamento 
individual de determinado agente público, não sendo possível falar-se da existência de 
tais situações de forma genérica, sem individualização de culpas. 
(Acórdão 1876/2007-Plenário, Processo nº 008.403/1999-6, Rel. Aroldo Sedraz, 
14.09.2997). 

 

A Advocacia Geral da União já definiu, através da Orientação Normativa nº 

11/2009, o seguinte: 

 

A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, exige 
que, concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de 
planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu causa será 
responsabilizado na forma da lei 

 

Portanto, o entendimento legal é de que a contratação direta decorrente de má-

gestão, falta de planejamento ou desídia administrativa não é ilegal, mas deve acontecer 

concomitantemente com a apuração das causas e consequente punição dos responsáveis na 

forma da lei. 

 

Desta maneira, opino pela contratação através de processo de dispensa de 

licitação, com base legal no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. 

 

É o parecer, S.M.J. 

Altamira (PA), 8 de dezembro de 2021. 

 

 

GABRIELLE LUZ DE ANDRADE 

OAB/PA 26.711 

https://jus.com.br/tudo/processo
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