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PARECER JURÍDICO 

 

REFERÊNCIA: Ofício nº 157/2022-GAB-SEMAF 

CONSULENTE: Comissão Permanente de Licitação 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Fianças de Altamira 

ASSUNTO: Aquisição de motor de energia, para abastecimento de Unidades 

Básicas da Resex - Médio Xingu (Rio Iriri, Xingu e Anfrísio) 

 

EMENTA: PARECER SOBRE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL Art. 24, IV, 

8666/93. 

   Para exame e parecer desta Assessoria Jurídica, a Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças, através do Ofício nº 157/2022-GAB-

SEMAF, submeteu o processo administrativo em destaque que versa sobre a 

possibilidade de aquisição por dispensa de licitação, cujo o objeto é a aquisição 

de motor de energia, para abastecimento de Unidades Básicas da Resex - Médio 

Xingu (Rio Iriri, Xingu e Anfrísio). 

 

PARECER. 

A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a 

obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela Administração 

Pública: XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.  

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário 

do princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988 

(art. 5º, I), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo Estado.  



_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Setor de Suprimentos e Serviços: Acesso 2, 530, Premem (Centro de Convenções de Altamira) – CEP: 68.372-577 –  

ALTAMIRA /PA. E-mail: altamiracpl@gmail.com 

 

Em que pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, 

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.  

Neste intento, com o intuito de edificar um entendimento racional sobre o 

tema, consignamos à presente peça o dispositivo legal supramencionado, que 

dispõe: 

Art. 24. É dispensável a licitação: omissis (...) 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;  

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, não se justificaria a realização de um 

procedimento licitatório pela Administração.  

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta 

por dispensa de licitação no presente caso, substancial restar comprovado que 

a proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração. E, a demonstração 

de que o valor contratado é equivalente ao praticado no mercado.  

Desta forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos princípios 

atinentes à licitação, principalmente os da impessoalidade, moralidade, 

probidade e julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas na Lei nº 

8.666/93, tais como a comprovação da regularidade da empresa a ser 

contratada, demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado 

no mercado e a motivação da decisão da Administração Pública. 
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A emergência da aquisição do equipamento pela Administração Pública, 

resta devidamente comprovada, pois a falta de energia na comunidade, causa 

transtornos e prejuízos, principalmente com a falta de aula e atendimento de 

saúde aos moradores da comunidade e ainda comprometendo a segurança dos 

agricultores e ribeirinhos que ali residem. 

É necessário enfatizar que que devido o longo período de abastecimento 

de energia elétrica na área conhecido como “MANELITO” – situada na RESEX 

– médio Xingu, o motor apresentou novamente problemas, devido a intensidade 

do seu consumo interrupto durante 08 anos, abastecendo a localidade que é a 

comunidade Polo da região, onde estão instalados as EMEF Manelito, casa dos 

professores, o Posto de Saúde, reuniões comunitárias e setores onde os 

agricultores comercializam os seus produtos, sendo referência ainda de ponto 

de apoio das diversas atividades institucionais realizadas na região do Médio 

Xingu, e devido o alto consumo a sua capacidade técnica não suporta mais a 

demanda da comunidade. Levando em consideração principalmente que é de 

fundamental importância que estes moradores (agricultores, ribeirinhos, alunos) 

tenham a garantia de qualidade de vida, para o pleno funcionamento das 

atividades diárias principalmente das aulas nas escolas e dos atendimentos de 

saúde na comunidade. 

Verifica-se, portanto, a possibilidade da aquisição do 

equipamento/transformador ora pretendida, com fulcro no inciso IV, do artigo 24 

da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, em conformidade com os princípios insertos 

no “caput” do art. 37, da Constituição Federal de 1988, bem como na legislação 

pertinente à matéria.  

Uma vez adotadas as providências, opina-se pela formalização do 

processo de contratação direta.  

Este é o parecer. É o parecer S.M.J. 

Altamira (PA), 21 de junho de 2022. 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 
OAB/PA 19.681 
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