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JUSTIFICATIVA  

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 001/2020-SEMED/PMC 

 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido 26 da 

Lei Federal n°. 8.666/93, Parágrafo único, inciso III, como antecedente necessário à 

contratação por Inexigibilidade de Licitação.  

 

I – Objeto: Contratação de empresa especializada para palestrar na abertura da semana 

pedagógica atendendo a necessidade da secretaria municipal de educação, no município de 

Curuçá/PA. 

 

II – Empresa:  

 

PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA, CNPJ n°. 96.535.331/0001-03. 

 

III - Razão da Escolha do Fornecedor:  

 

A escolha recaiu sobre a empresa PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C 

LTDA por que; (I) é do ramo pertinente; (II) é a empresa que melhor ofertou seu preço e 

(III) atendem aos interesses da Administração, e em razão do motivo aduzido, conforme 

abaixo:  

✓ As necessidades do Município são de interesses público e social, que devem 

prevalecer sobre qualquer espécie de burocracia, por isso, não tem condições de aguardar 

os prazos exigidos na Lei para abertura de processo licitatório.  

 

IV – Justificativa do Preço:  

 

Procedeu-se com a consulta de 03 (três) empresas em condições de atender a tais materiais 

e, conciliando a questão da oferta do melhor preço, da regularidade jurídica, Fiscal e 

previdenciária, a escolha recaiu sobre a empresa PARADIGMA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS S/C LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 96.535.331/0001-03, estabelecida 

na rua Capitão Otávio Machado n 974 Apto 92 – Bairro Chácara Santo Antônio – São 

Paulo, CEP: 04.718-001, que apresentou seu preço com o valor global de R$ 12.400,00 

(Doze Mil Quatrocentos Reais). 

 

V – Da Fundamentação Legal:  

 

Considerando que as razões fáticas acima apresentadas demonstram claramente os 

preceitos da Dispensa de Licitação.  
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Considerando ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, Inciso IV, 

c/c art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.  

 

“Art. 24, – É dispensável a licitação”:  

I - ...;  

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; 

 

Considerando à necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o fundamento legal 

do Art. 24, inciso IV, do “Códex Licitatório”, segundo o administrativista Antônio Carlos 

Cintra do Amaral diz, “in verbis”:  

 

“...a emergência e, a nosso ver caracterizada pela inadequação do 

procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente: 

um caso é de emergência quando reclama solução imediata, de qual modo 

que a realização de licitação, com os prazos e formalidades que exige, 

pode causar prejuízo à empresa (obviamente prejuízo relevante) ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou bens, ou ainda, 

provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade de suas atividades 

especificas.” (obra cit. , Ulisses Jacoby Fernandes). 

 

Considerando o mesmo sentido Hely Lopes Meirelles, afirma que:  

 

“... a emergência há de ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim 

de justificar a dispensa de licitação para obras, serviços, compras ou 

alienações relacionadas com a anormalidade que a administração visa 

corrigir, ou como prejuízo a ser evitado. Nisto se distingue dos casos de 

guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública, e que a 

anormalidade ou o risco é generalizado, autorizando a dispensa de 

licitação em toda a área atingida pelo evento “ (In Licitação e contrato 

Administrativo, 9ª Ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 1990, p. 97). 

 

Considerando, a contratação direta nos casos de emergência deve ser utilizada pela 

Administração quando restarem presentes todos os pressupostos constantes do art. 24, IV, 

da Lei nº 8.666/93, sendo ainda necessário o cumprimento de formalidades estabelecidas 

no parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma legal, como condição para a eficácia do 

processo administrativo correspondente:  
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Art. 26 (...) 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;  

IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 

serão alocados (BRASIL, 1993). 

 

VI – Das Disposições Finais:  

 

Em suma, a contratação direta deverá objetivar apenas a eliminação do risco de dano ou 

prejuízo, com a falta dos materiais no laboratório do Hospital.  

 

Essa dispensa foi realizada pela Saúde para que se pudesse resolver o problema que existe 

no estoque do hospital temporariamente e, durante esse prazo, fosse finalizado o Pregão.  

 

Isso acarretará em um fracionamento justificado, porque visa a resguardar o interesse 

maior da contratação imediata, que evita a concretização de um dano irreparável ou de 

difícil reparação.  

 

Portanto, o Sr. Antônio Carlos Nogueira (Resp. Técnico do Laboratório) e a Sra. Alessandra 

Pereira (Diretora Administrativa do Hospital Municipal), frente à iminência de falta de 

material no laboratório para a população do Município de Curuçá/PA, formalizou o pedido 

se embasando no custo temporal da licitação, bem como em assegurar o bem-estar dos 

cidadãos.  

 

Baseado nesse compromisso conseguirá grandes avanços na área da saúde, especialmente 

em relação a falta de material, conforme documentos encaminhados pela secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

 

 

Curuçá, 04 de setembro de 2018. 

 

 

 

 
 

Alexandre Marçal Rocha                                                  Rui Guilherme Araújo Silva 

     Presidente da CPL                                                                         Membro 

 


