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Assunto: Direito Administrativo. contratação Direta. contratação

Emergencial. SEMAD.

1. DO RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de processo administrativo para a aquisição de empresa para o

fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13 kg agua mineral em

copos de 200 ml e recarga de agua mineral em garrafões de 20L' para consumo das

secretarias do Município de Santa Izabel do Pará, por um prazo de 90 (noventa) dias'

Tudo isso porque a empresa contratada para o fornecimento a R B ASSIS - EPP

injustificadamente não vem cumprindo com o contrato e posteriormente se recusa a

fornecer os produtos objetos da contratação emergencial'

Por esse motivo, viu-se a necessidade de uma contratação emergencial, uma vez

que, o processo licitatório para contratação de uma nova empresa demanda certo tempo e

enquanto isso as Secretárias não poderiam ficar sem o fornecimento de tais serviços'

conforme informado por meio do Despacho ns o8o/201l9 proveniente da Secretaria

Municipal de Administração e Finanças - SEMAD, a CPL encaminhou a esta Assessoria

furídica para análise e parecer para possível contratação emergencial'

Eis o relatório.

z. Do uÉntro. ANÁLISE JURÍDICA.

2.2 D ACONTRATAçÃO EMERGENCIAL

Tendo em vista a necessidade e a urgência na prestação

riscosprovenientesdaausênciadofornecimentodeaguae

Municipais, devida se faz a contratação emergencial' Sobre o

Licitações:
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do serviço, bem como os

gás para as Secretarias

assunto, disPõe a lei de
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"AÍt.24. É dispensável a licitação: (...) IV - nos casos de emergência ou de

calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de

situaçâo que possa ocasionar preiuízo 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 contratosl"

Conforme acima demonstrado, a lei é expressa quanto à possibilidade du 
V

contratação direta, com dispensa de licitação em situações emergenciais, limitando a

aquisição à quantidade de bens suficientes para superação da situação emergencial.

No presente caso, a Administração já está tomando providências para a contratação

de empresa especializadana prestação de serviços de gás e água, porém, como se sabe, os

processos licitatórios têm prazo para se iniciarem não tendo previsão exata para seu

término, o que gerou a necessidade de imediata solução, consistente na contratação direta

e imediata de uma prestadora de serviço que a pudesse atender até a conclusão da licitação,

evitando o comprometimento de serviços públicos essenciais.

Deste modo, cremos que os fatos narrados se harmonizam com aquilo que a lei

expressa na hipótese do Art. 24, lV da Lei n' 8.666/93, o que, a nosso ver, autoriza 
V

contratação direta com dispensa de licitação. Nesta linha, o sempre oportuno magistério

de Marçal |usten Filho (in, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed.

Dialética, ed. lia', p. 239):

"A contratação imediata apenas será admissível se evidenciado que será

instrumento adequado e eficiente de eliminar o risco. se o risco de dano não

for suprimido através da contratação, inexiste cabimento da dispensa de

licitação. Trata-se, portânto, de expor a relação de causalidade entre a

ausência de contratação e a ocorrência de dano - ou, mais precisamente, a

relação de causalidade entre a contratação e a supressão do risco de dano.

Em última análise, aplica-se o princípio da proporcionalidade. A contratação
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deverá ser o instrumento satisfatório de eliminação do risco de

interesses envolvidos."

sacrifício dos

za\

No presente caso a situação de risco somente será eliminada com a contratação do

fornecimento. E diga-se, a proposta de contratação está limitada ao quantitativo

estritamente necessário para atendimento enquanto se realiza licitação'

|orge Ulisses facoby Fernandes (in, Vade-Mecum de Licitações e Contratos, Ed.

Fórum, ed. 3 pgs. 4t4 e 415) informa:

"Emergência - atraso por recur§os administrativos Nota: o TCU considerou

regular a contratação por emergência de empresa para fornecer passagem

aérea, até conclusão do procedimento licitatório, retardado por inúmeros

recursos administrativos. Fonte: TCU, Processo no 007.852196'7. Decisão no

t37 1L997 - Plenário.

Emergência - compromeümento da segurança TfDF decidiu: "É dispensável

a licitaçâo, nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de

atendimento de situação que possa ocasionar preiuízo ou comprometer a

segurança" Fone: TIDF 18 Turma Civil. APC n' 1937988 /DE.DI30 mar. 1994.

P.3.264;'.

Assim, a doutrina e a jurisprudência vertentes estão consonantes com a proposta de

contratação direta em questão. Portanto, restam demonstradas todas as condições

necessárias para a sua contratação, sendo elas compatíveis com aquelas na [,ei de Licitações

e jurisprudência vigente.

3. DA ANÁLISE DO PREçO PROPOSTO

O preço proposto para a prestação do serviço foi de R$ 84.360,00 (oitenta e quatro

mil, trezentos e sessenta reais). Esse valor está compatível com os preços praticados no

mercado, levando em conta as pesquisas de preços juntada nos autos do processo

administrativo, em que se comprova com três propostas de preços.

Deste modo, observa-se o preço proposto é razoâvel e está dentro de parâmetros

aceitáveis e, portanto, compatível com os preços de mercado'
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Consta dos autos a verificação de suficiência orçamentária para empenhamento das

despesas oriundas da presente proposta de contratação. Logo, atendida a regularidade

quanto à existência de dotação orçamentária.

5. DA CONCTUSÂO

Por todo o exposto concluímos ser possível a contratação direta, com dispensa de

licitação, da empresa em referência, tendo em vista a fundamentação fâtica e legal

apresentada ao longo desse parecer, posto não ultrapassar os limites legais. V
Deste modo, encaminhamos este expediente a Vossa Senhoria para que, aderindo

livremente aos seus termos, promova a ratificação da justificativa apresentada pela Ilustre

Secretaria Municipal de Administração e Finança, nos termos do Art. 26 da Lei no 8.666193.

É o parecer, salvo melhor júzo.

Santa Izabel do Pará, L2 dejunho de 20t9.
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