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PARECER 

Tratam-se dos autos do processo licitatório na modalidade dispensa de licitação, que 

tomou o n. 06/2022-SEMUSA-PMC, com a finalidade de contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de recarga de oxigênio medicinal com entrega de 

forma parcelada, para suprir a necessidade  da unidade mista de saúde e a Unidade 

móvel de urgência  SAMU, para atender a necessidade da secretaria Municipal de 

Saúde. 

O procedimento se iniciou por meio de Ofício da Secretaria de Saúde, que aponta a 

necessidade, feita pesquisa mercadológica, verificada a dotação orçamentária, foram 

deflagrados anteriormente três procedimentos licitatórios de Pregão eletrônico para 

Registro de Preço, que não se concluíram em razão de impugnações, dada a urgência 

e o final da vigência do contrato com o objeto, aliado ao fato da emergência na 

manutenção do fornecimento justifica-se o pedido de urgência para contratação, por 

fim se encaminha Assessoria para parecer. 

Eis a breve sinopse, passemos à matéria de direito. 

Do Direito 

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da 

dispensa de licitação para a contratação do objeto ora mencionado.  

A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber:  

“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;” (grifamos) 
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Da hermenêutica do artigo vê-se que a dispensa na situação emergencial só se 

justifica pela ocorrência de fatos imprevisíveis que exigem a imediata providência do 

administrador, sob pena de potenciais prejuízos para os cidadãos ou para o 

patrimônio público, valores tutelados pelo ordenamento jurídico. 

A aplicação do mencionado dispositivo legal obriga o Administrador a acautelar-se 

antes de adotar essa modalidade de dispensa, observando alguns requisitos quanto 

à sua aplicabilidade, como preconiza a Decisão 347/1994 – TCU – Plenário e acórdão 

300/195-TCU-2ª Câmara e Acórdão 286/2000-TCU-Plenário: 

1 - 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; 

2 - que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a situação 

decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar 

risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas; 

3 - que o risco além de concreto e efetivamente provável, se mostre 

iminente e especialmente gravoso; 

4 - que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, 

de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as 

especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio 

adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado 

(...) 

8 - … Isso não significa defender o sacrifício do interesse público 

como consequência da desídia do administrador. Havendo risco de 

lesão ao interesse público, a contratação deve ser realizada, 

punindo-se o agente que não adotou as cautelas necessárias. O que 

é necessário é verificar se a urgência existe efetivamente e, ademais, 

a contratação é a melhor possível nas circunstâncias. Comprovando-

se que, mediante licitação formal e comum, a Administração obteria 

melhor resultado, o prejuízo sofrido deverá ser indenizado pelo 

agente que omitiu as providências necessárias. 

9 - Passível, assim, de punição, a conduta dos gestores que, por 

desídia ou falta de planejamento, não providenciaram a tempo a 

realização do certame para a contratação, não poderia a entidade 

ter sido tolhida no cumprimento de sua missão institucional, ao ser 
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prejudicada pela falta do serviço que lhe era imediatamente 

indispensável. 

Acerca da matéria, imperioso destacar a emergência fundamentadora da dispensa da 

licitação, a teor do magistério do Mestre Marçal Justen Filho, consoante o qual: 

Emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos 

interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de 

sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a 

licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a 

contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do 

sacrifício a esses valores.” (In Comentários à Lei de Licitação e 

Contratos Administrativo, 10ªed., Dialética, 2004, p.238) 

O referido doutrinador destaca, ainda, dois requisitos para a adoção da dispensa no 

caso de dispensa feita com base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93: 

quando da demonstração concreta da potencialidade de dano, deve ser evidenciada 

a urgência da situação tendo em vista ser potencial causador de prejuízos irreparáveis, 

isto é, que não podem ser recompostos posteriormente; e, em segundo lugar, que 

seja demonstrado que a contratação é a via adequada e efetiva para eliminação do 

risco. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. 11ª ed. São Paulo Dialética, 2005, p. 242). 

O Tribunal de Contas da União corroborou o entendimento apontado pela doutrina, 

quando decidiu que: 

“a urgência de atendimento para a dispensa de licitação é aquela 

qualificada pelo risco da ocorrência de prejuízo ou 

comprometimento da segurança de pessoas, obras e serviços, 

equipamentos ou outros bens públicos e particulares, caso as 

medidas requeridas não sejam adotadas de pronto.” Fonte: TCU. 

Processo n.º 009.248/94-3. Decisão n.º 347/1994 – Plenário. E TCU 

Processo n.º 500296/96-0. Decisão n.º 820/1996 – Plenário. 

(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. cit., p. 430).” 

A situação trazida à baila pela Secretaria Requerente configura-se como emergencial 

e tal fato se deve à necessidade de salvaguardar  vidas no hospital, sendo os gases 

medicinais de suma importância, inclusive em virtude do COVID-19 que ainda assola 

a humanidade. 

Tendo em vista que já há procedimento licitatório para realização do contrato, e 

ainda, que a empresa que ora está sendo contratada também participou do certame 

que fora impugnado, verificando-se ainda que o preço é o preço de mercado, como 
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atestado, tendo em vista ainda Decreto Municipal n. 074/2022GP, que atesta a 

emergência, não vislumbro óbice para a contratação de direta por meio de Dispensa 

de Licitação nos termos do art. 24, IV da Lei Federal n. 8.666/1993.  

 É o parecer. 

 S.M.J. 

Curuçá-Pa, 10 de junho de 2022. 

 

LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH 

Assessor Jurídico 
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