
 

 

Parecer nº 2110-004/2022-AJM 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA – ESTADO 

DE EMERGÊNCIA – MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA, 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA 5 (CINCO) 

CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS DE 

CAPTAÇÃO FLUTUANTE DE ÁGUA 

BRUTA PARA O SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ALTAMIRA – 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

DIGNIDADE HUMANA – 

CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO –  ANTECIPAÇÃO DE 

PAGAMENTO – POSSIBILIDADE. 

 

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

acerca da contratação de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e 

acessórios para 05 (cinco) motobombas de captação flutuante de água bruta para o Sistema 

de Abastecimetno de Altamira, posto que há risco de um colapso no sistema com grave risco 

de que o cidadão altamirense não tenha acesso à água. 

 

Analisando-se os fatos narrados, a emergência existente é clara e indefectível. O 

acesso à água se encaixa dentro do princípio da dignidade humana, pilar da República tal qual 

definido no art. 1º, III, da Constituição Federal1. A indispensabilidade do tratamento e 

abastecimento de água foi prevista, inclusive, na Lei nº 7.783/1989, que trata sobre o direito de 

greve, mais especificamente em seu art. 10, I: 

 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 



 

 

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis; 

 

Por sua vez, o Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1994 assim dispõe: 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  
[...] 
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; 

 

Um eventual colapso no sistema de captação de água certamente se encaixa 

como uma situação de emergência, posto que há, claramente, o risco de comprometer a 

segurança das pessoas como um todo. 

 

Sob outra ótica, é importante salientar, de outra ponta, a celeuma ocasionada em 

razão da discussão sobre o recebimento ou não da obra pelo Município. O sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário de Altamira foi construído, como 

condicionante, por conta da instalação da Usina de Belo Monte e havia discussão, inclusive no 

âmbito judicial, sobre a entrega ou não da obra.  

 

Enquanto se discutia tal fato, a manutenção do sistema apenas precarizou o 

abastecimento e quem, de fato, passa a ser afetado é a população. Como forma de tentar 

resolver a questão, o Município recebeu o sistema e, agora, procura adequar o seu 

funcionamento para poder, ao fim, executar as obras necessárias objetivando atender à 

população. 

 

Assim, como se trata de manutenção de equipamento absolutamente necessário 

para o funcionamento do sistema, os munícipes não podem ser penalizados. É importante 

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

demonstrando que a falta de manutenção dos equipamentos, seja pela Norte Energia ou pela 

antiga Administração Municipal, pode gerar grave dano à população, num eventual colapso 

total do sistema. 



 

 

 

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

Lei nº 8.666/1993 está latente no caso posto, por se tratar de serviço absolutamente essencial 

e necessário à todos. 

 

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, razão pela qual é sugerido abertura de uma sindicância para apurar os fatos. 

 

No que concerne à antecipação de 10% (dez por cento) do valor do contrato, é 

importante ressaltar o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca da matéria: 

 



 

 

São requisitos para a realização de pagamentos antecipados: i) previsão no ato 
convocatório; ii) existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado 
comprovando a real necessidade e economicidade da medida; e iii) 
estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a 
Administração dos riscos inerentes à operação (Acórdão nº 2856/2019) 

 

Portanto, no caso concreto, para se entender pela possibilidade de antecipação 

de pagamentos, é obrigatório existir as 03 (três) condições especificadas no referido acórdão. 

Como se trata de dispensa, percebe-se a previsão de antecipação do pagamento no próprio 

Termo de Referência. 

 

Da mesma maneira, há estudo, com seus devidos fundamentos, comprovando a 

real necessidade de tal antecipação e, também, a própria economicidade da medida. O que 

não se verificou apenas é quanto as garantias para resguardar a Administração de eventual 

risco de inadimplemento da obrigação assumida pelo Contratado. 

 

Assim, sugere-se a adoção de uma das garantias previstas no art. 56, §1º e 

incisos da Lei nº 8.666/1993, cabendo à Administração estabelecer entre as modalidades lá 

previstas para possibilitar, após cumprida a formalidade de garantia do contrato, o pagamento 

antecipado. 

 

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), 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

Ely Benevides de Sousa Neto 

Assessor Jurídico – OAB/PA 12.502 
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