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PARECER JURÍDICO Nº 2020-04-05-001 
ASSEJUR 

 
 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Trabalho, Economia e Promoção Social. 
 
ASSUNTO: Contratação emergencial – Art. 24, inciso IV - Da Lei nº 8.666/93.  
 
 

EMENTA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 
ECONOMIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL. ART. 24, IV, DA LEI Nº 8.666/93. AQUISIÇÃO 
DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS DE REMOÇÃO 
(TRANSLADO). EXAME DE VIABILIDADE.  

 
 

I - Relatório 

 
Trata-se de expediente administrativo, encaminhado a esta Assessoria Jurídica 

pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para exame da viabilidade da 
contratação direta, com fundamento legal no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, para 
“AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS DE REMOÇÃO (TRANSLADO)” com 
respaldo na Lei Municipal de Benefícios Eventuais de nº 1.837/2013, em caráter de urgência 
para o município de Augusto Corrêa-PA. 
 

De acordo com os elementos constantes nos autos, a demanda foi instaurado 
em razão da frustação do Pregão Presencial nº 014/2020, incialmente marcado para o dia 
07/04/2020, e posteriormente repetido no dia 23/04/2020. Na primeira, a licitação foi 
declarada como FRACASSADA em virude das licitantes estarem em desacordo com as 
exigências editalícias.  Na segunda tentativa nenhum interessado compareceu ao certame, 
desse modo, o pregoeiro encerrou os trabalhos e declarou a licitação como DESERTA. 
 

No dia 23/04/2020 ocorreu também a sustação do Pregão Presencial nº 
014/2020 até a ulterior decisão do Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará, 
conforme demonstrado no Diário Oficial Eletrônico do TCM/PA nº 762 de 23/04/2020, 
decorrente das medidas retritivas de circulação impostas pelos governantes ao 
enfrentamento da pandemia do coronavirus impossibilitarem a parcitipação de 
interessados nas licitações realizadas na forma presenciais, com isso, possibilitarém uma 
possivel infringência oas princípios da isonomia, igualdade e da competividade.  

 
Ressalta-se que a Política de Assistência Social no município de Augusto Corrêa-

PA, executada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Economia e Promoção Social – 
SEMTEPS, possui Unidades socioassistenciais que oferecem diversos serviços, projetos, e 
ações que objetivam prover os mínimos sociais necessários e garantir o atendimento às 
necessidades básicas da população no que requer a garantia de direitos. 
 

Considerando também que o objeto da presente demanda é  um Benefício 
Eventual por situação de morte, também chamado Benefício Eventual Funeral (ou auxílio-
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funeral), onde visa não somente garantir funeral digno, como também garantir o 
enfrentamento de vulnerabilidades que surgem ou se intensificam depois da morte do 
membro da família, e ainda ser classificado como um serviço essencial, que pode ser 
ofertado em pecúnia, por uma única parcela ou mais, em bens de consumo, ou na prestação 
de serviços, na quantidade do número de mortes ocorridas no grupo familiar. 
 

 Assim, aportaram aos autos os seguintes documentos: 
 

1- Ofício nº 056/2020 FIN, de 27 de abril de 2020 da 
Secretaria Municial de Assistência; 
2- Termo de Referência; 
3- Despacho da Contabilidade, 28 de abril de 2020; 
4- Autorização do Ordenador de Despesa, 30 de abril de 
2020; 
5- Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, 30 
de abril de 2020. 

 
Remetido o processo ao Secretário Municipal de Administração e Finanças do 

município, foram os autos encaminhados a esta Assessoria Jurídica, para análise. 
Este é o Breve relatório. 

 
 

II – Análise Jurídica 

 
Como podemos observar da leitura dos autos, trata-se de exame de dispensa de 

contratação com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, objetivando a “AQUISIÇÃO DE 

URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS DE REMOÇÃO (TRANSLADO)”, por até 180 dias, em 

caráter emergencial. 

 
A urgência quanto à contratação decorre, entre outras razões, da FRUSTAÇÃO 

e SUSTAÇÃO do Pregão Presencial nº 014/2020 ocorrida em 23/04/2020. 

 
Por essa razão a presente análise é realizada sob excepcional urgência, focando-

se nos aspectos jurídicos mais relevantes da questão. 
 

A contratação direta pretendida pelo órgão consulente tem fundamento legal 

no art. 24, IV, da Lei de Licitações. 

 
Vejamos o que estabelece o citado dispositivo: 

 
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 
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atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obra 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. 

 
Consoante ensina Joel de Menezes Nieburh (Dispensa e Inexigibilidade de 

Licitação Pública, São Paulo: Dialética, 2003, p. 275, 279-280): 

 
Para os fins de dispensa, o vocábulo emergência quer 
significar necessidade de contratação que não pode 
aguardar os trâmites ordinários de licitação pública, 
sob pena de perecimento do interesse público, 
consubstanciado pelo desatendimento de alguma 
demanda social ou pela solução de continuidade de 
atividade administrativa. 
(...) Por exemplo, fortes enxurradas derrubam uma 
ponte, que é a única ligação de determinada localidade 
com o resto do município. Eis situação emergencial, 
que requer contratação emergencial com fulcro no 
inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. 

 
Sobre os requisitos exigidos para contratação com dispensa de licitação ao 

amparo do referido inciso IV, do artigo 24, o Tribunal de Contas da União já se manifestou 

em diversas oportunidades, firmando, inclusive, o entendimento de que são pressupostos 

para contratação emergencial o cumprimento das condições consubstanciadas na decisão 

abaixo:  
 

a) que a situação adversa, dada como de emergência 
ou de calamidade pública, não se tenha originado, total 
ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia 
administrativa ou da má gestão dos recursos 
disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma 
medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público 
que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de 
tal situação; 
 
b) que exista urgência concreta e efetiva do 
atendimento à situação decorrente do estado 
emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de 
danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas;  
 
c) que o risco, além de concreto e efetivamente 
provável, se mostre iminente e especialmente gravoso;  
 
d) que a imediata efetivação, por meio de contratação 
com terceiro, de determinadas obras, serviços ou 
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compras, segundo as especificações e quantitativos 
tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e 
eficiente de afastar o risco iminente detectado."  

Nesse sentido, cumpre transcrever o pensamento do Professor Marçal Justen 

Filho, a saber:  

 
"A contratação deve prestar-se a evitar a 
concretização do dano. Isso exige que a 
Administração demonstre não apenas a necessidade 
da contratação, mas também sua utilidade. Ou seja, 
deverá indicar as medidas concretas através das quais 
a contratação evitará a concretização do dano. (negrito 
nosso)  

 
A contratação deve ser precedida de todas as justificativas não apenas sobre a 

emergência, mas sobre a viabilidade concreta de atender à necessidade pública.  

 
Sob este ângulo, vale a ressalva de Antônio Carlos Cintra do Amaral, no sentido 

de que não se pode ignorar que a urgência da contratação retrata a urgência na execução do 

contrato. Portanto, “a administração deve adotar a solução compatível com a necessidade 

que conduz à contratação". 

 
O renomado Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Revista dos Tribunais, 2016, 2ª edição em e- book, 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/98527100/v17), ao 

comentar o art. 24 da Lei de Licitações, ensina: 

 
9.3.4) A orientação atual 
Atualmente, prevalece a orientação de que a falha 
administrativa, que possa ter conduzido à situação de 
emergência, não legitima o sacrifício de direitos e 
interesses cuja satisfação dependa de uma 
contratação imediata. Deve ser realizada a 
contratação direta, com a punição dos responsáveis 
pela ausência da adoção tempestiva das providências 
pertinentes à licitação. 
Orientação Normativa 11/2009 da AGU 

 

“A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 
24 da Lei 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”. 
Jurisprudência do TCU 
 

“13. Nesse ponto, cabe lembrar o entendimento deste 
Tribunal, expresso no Acórdão 46/2002-Plenário, de 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa 

Palacete Benedito Cardoso de Athayde 

ASSESSORIA JURÍDICA 

CNPJ 04.873.600/0001-15 
 

 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, São Miguel, CEP 68.610-000 

 

que a contratação direta também se mostra possível 
quando a situação de emergência decorrer da falta de 
planejamento, da desídia administrativa ou da má 
gestão dos recursos púbicos, pois, ‘a inércia do 
servidor, culposa ou dolosa, não pode vir em 
prejuízo de interesse público maior a ser tutelado 
pela Administração’” (Acórdão 2.240/2015, 1.ª Câm., 
rel. Min. Benjamin Zymler). (grifei) 

 
Ademais, como ensina Joel de Menezes Nieburh (in Licitação Pública e Contrato 

Administrativo, Belo Horizonte: Editora fórum, 2012, fl. 115): 

 
A priori, a situação de urgência não deve ser provocada 
pela incúria da Administração Pública, que tem o dever 
de planejar e prever todas as suas demandas. (...) Não 
é razoável desautorizar a dispensa e, com isso, 
prejudicar o interesse público, que, sem o objeto a 
ser contratado, acabaria desatendido. 

 
Conforme se verifica dos comentários trazidos à colação, ainda que se pudesse 

atribuir ao administrador o motivo que teria ocasionado a urgência, por falta de 

planejamento, por exemplo, ainda assim, não estaria desautorizada a contratação 

emergencial, quando presentes razões de interesse público a merecer providências 

urgentes de modo a evitar o iminente dano ou ocasionar prejuízos para a Administração. 

 
Com base nas informacões apresentadas, entende-se caracterizada a 

emergência a permitir a contratação direta, com fundamento no art. 24, IV, da Lei de 

Licitações. 

 
Evidentemente, deve-se assinalar que a situação autorizadora da dispensa da 

licitação é a situação de emergência, não a causa de sua ocorrência, de tal sorte que a desídia 

da Administração não pode vir em prejuízo do interesse público. 

 
Lembre-se que o administrador responde pelas afirmativas expostas nos 

autos, as quais referem um suporte fático de situação emergencial e a possibilidade de 

danos ao interesse público, acaso não efetivada a rápida solução do problema. 

 
Necessário enfatizar que as hipóteses de dispensa de licitação, previstas no 

artigo 24, da Lei de Licitações, reclamam a avaliação do administrador a respeito da 

conveniência de dispensar ou não o certame. Dispensar ou não a licitação em qualquer das 

situações previstas no art. 24 da já citada lei é, pois, matéria que está sujeita à 

discricionariedade da autoridade competente. 

 
Outrossim, a Contratação Direta não significa inaplicação dos princípios 

básicos que orientam a atuação administrativa. Nem caracteriza uma livre atuação 

administrativa. 
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Logo, o administrador está obrigado a seguir um procedimento 

adminstrativo determinado, destinado a assegurar a prevalência dos princípios jurídicos 

fundamentais. Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando 

tratamento igualitário a todos os possíveis interessados. 

 

A Ausência de Licitação não equivale a contratação informal, realizada por 

quem a Administração bem entender, sem as cautelas nem documentações. Ao contrário, a 

contratação direta exige um procedimento prévio, em que a observância de etapas e 

formalidades é imprescindivel.  

 
Cumpre examinar, ademais, a observância dos requisitos da dispensa de 

licitação, expostos no art. 26, parágrafo único, da Lei de Licitações, que assim dispõe: 

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 
e nos incisos III e seguintes do art. 24, as situações de 
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser 
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 
superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para 
eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 
2005) 

 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos: 

 
 I - caracterização da situação emergencial ou 
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  
III - justificativa do preço. 

(...) 
(grifou-se) 

 
O inciso I restou atendido a partir da justificativa e narrativa apresentada 

pela Secretaria de Assistência Social, entendendo caracterizada a situação de emergência a 

justificar, no caso concreto, a contratação direta pelo prazo de 180 dias, até que haja a 

devida solução do Pregão Presencial nº 014/2020. 

 
Oportuno registrar que os contratos emergenciais têm vigência de 180 

(cento e oitenta dias) consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 

ou calamidade, vedada a sua prorrogação. Assim, caberá à Administração adotar todos os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26
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esforços necessários para a conclusão do processo licitatório instaurado, o qual encontra-

se SUSTADO pelo Tribunal de Constas do Município do Estado do Pará, conforme se 

evidência no Diário Oficial Eletrônico do TCM/PA nº 762 de 23/04/2020. 

  
Quanto aos incisos II e III, que exigem a instrução do processo de dispensa 

ou inexigibilidade com a razão da escolha da executante e a justificativa do preço, não 

foi apresentada, portanto, surgi a necessidade de se demonstrar nos autos. 

 
Tal constatação se dá em razão da não realização, pelo departamento 

competente, da pesquisa mercadológica, onde por meio dela selecionará a proposta de 

preços mais vantajosa a prestação do objeto em tela.  

 
Consiga-se que deve ser exigida a documentação de habilitação do 

contratado como preconiza o art. 55, XIII c/c arts. 27 a 33, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 
 

III – Parecer e Conclusão 

 
Pelo exposto, restristo aos aspectos jurídicos-formais opino de forma 

favorável a Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, inciso IV da Lei Federal de Licitações 

e Contratos nº 8.666/93, desde que observadas às seguintes orientações: 
 

1) Realizar Pesquisa de Preços com empresas do ramo; 
 

2) Autuação da Comissão Permanente de Licitação em 
Processo de Dispensa de Licitação, consubstanciado no 
Art. 24, inciso IV da Lei Federal º 8.666/93; 
 

3) Consignar nos autos a razão da escolha da executante 
e a justificativa do preço; 
 

4) Acostar a Minuta de Contrato. 
 

5) Ratificação do Ordenador de Despesa 
 

 
Por fim, cumpre registrar que a presente manifestação possui natureza 

estritamente jurídica, não tendo o condão de chancelar opções técnicas adotadas pela 

Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade. 

 
 

É o parecer, S.M.J.! 
 
 

Augusto Corrêa, PA, 04 de maio de 2020. 
 
 
 

 
Gustavo de Cássio Cordoval Carvalho 

OAB/PA 22.643 
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