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PARECER JURÍDICO 
 

Processo Administrativo nº 1705001/2019-CPL-PMSBP 
 
PARECER JURÍDICO. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 7/2105001/2019-DL-PMSBP-
SEMED. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE COTA EMERGENCIAL 
DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E 
NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO IV 
DA LEI FEDERAL 8.666/93. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. 

 

1. DO RELATÓRIO 
 
    Trata-se de processo licitatório no qual a Comissão 
Permanente de Licitação requereu parecer sobre o processo de Dispensa de Licitação 
7/2105001/2019-DL-PMSBP-SEMED que visa a contratação de empresa para 
fornecimento de cota emergencial de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
para atender ao Programa de Alimentação Escolar, de acordo com o artigo 24, inciso 
IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
     A matéria é trazida à apreciação jurídica para cumprimento 
do parágrafo único do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. É o que 
se relata. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA. 
 
     Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente 
opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões 
postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, 
vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das 
presentes razões ou não. 
 
       Pois bem. No Ordenamento Jurídico Pátrio, a Carta Magna 
Federal instituiu em seu art. 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e 
alienações da Administração Pública deverão ser precedidas, em regra, de licitação. 
Desse modo, no exercício de sua competência legislativa, a União editou a Lei n° 
8.666/93 que dispõe sobre os procedimentos licitatórios e contratos com a 
Administração Pública.  

 
  O ordenamento jurídico prevê a obrigatoriedade de licitar 

como sendo inerente a todos os órgãos da Administração Pública direta, autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas pelos entes federados, direta ou indiretamente.  
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      Conforme dispõe a Lei de Licitações, o certame destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
      No que tange a finalidade do parecer jurídico, em obediência 
ao parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações, compete a esta Procuradoria jurídica 
emitir parecer quanto às minutas de edital e contrato, senão veja-se:  
 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com 
a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 
serão juntados oportunamente: (...) 
 
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, 
bem como as dos contratos, acordos, convênios ou 
ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

 
     Cumpre destacar que cabe a Procuradoria jurídica prestar 
consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe sendo atribuída análise 
concernente à conveniência e oportunidade administrativa. A análise jurídica se atém, 
portanto, tão somente às questões de legalidade das minutas de edital e contrato, 
compreendidos seus anexos e os atos administrativos que precedem a solicitação de 
parecer jurídico.  
 
     No caso em tela, observa-se que a Administração Municipal 
está se deparando com situação de emergência, na medida em que realizou processo 
licitatório no corrente ano para adquirir merenda escolar, no entanto, não decorreram 
vencedores no processo. 
 
     E por outro lado, embora estejam sendo realizados novos 
atos para formalizar novo certame licitatório para tentar novamente contratar 
fornecedores para este fim, a necessidade de se prover a merenda escolar aos alunos 
da rede pública de ensino municipal de Santa Bárbara do Pará é imediata e urgente, e 
não se coaduna com as formalidades e prazos que correrão no processo licitatório, 
razão pela qual se conclui que é plausível a realização da contratação emergencial 
para este fim neste interim. 
 
     De acordo com a Lei nº 8.666/93, poderá ser dispensada a 
licitação em hipóteses excepcionais numerus clausus. Em relação ao presente caso, 
entende-se que o mesmo amolda-se a condição a seguir prevista na Lei das Licitações: 
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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; 

 
      Assim, entende-se que o presente processo licitatório 
satisfaz concomitantemente todos os requisitos determinados por lei para que a 
licitação seja dispensada. 
 
      Outrossim, constata-se que há a indicação de 
disponibilidade orçamentária para referida contratação, há a cotação de preços, pelo 
que, diante de todo o contexto do presente processo administrativo, crê-se na plena 
legalidade na contratação do menor preço, ou seja, mais vantajoso para a 
administração municipal, observando-se a exigência da idoneidade da contratante, o 
que se perfaz pela apresentação de certidões listadas nos incisos dos arts. 28 e 29, da 
Lei nº 8.666/93, não havendo óbices aparentes para que se proceda mediante esta 
modalidade excepcional neste caso. 

 
    Importante salientar-se que, em se tratando da modalidade 

de Dispensa de Licitação, ressalta-se a necessidade ao atendimento do disposto no 
artigo 26 da Lei das Licitações, para que seja cumprido em 03 (três) dias a 
comunicação à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, 
esta última que será dentro do prazo de 05 (cinco) dias, para fins de atendimento legal 
e garantir a eficácia da contratação.    

    
 Em relação aos requisitos formais do termo de referência, 

da minuta do contrato, em que são evidenciadas as obrigações de cada parte de forma 
clara, e nos demais anexos, verifica-se que estes estão de acordo com as exigências 
legais impostas na Lei nº 8.666/93 para início e validade do certame. 

 

3. DA CONCLUSÃO. 
 
Diante do exposto, e pela análise dos documentos e trâmites 

observados nos presentes autos, é que se opina pela possibilidade da contratação do 
presente objeto mediante Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 
8.666/93, haja vista restar demonstrada a configuração dos quesitos legais deste 
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dispositivo, pelo que sugere-se a remessa desse Parecer à Comissão de Licitação para 
continuidade do processo licitatório, caso seja vosso entendimento. 

 
Oportunamente, ressalta-se a necessidade de comunicação 

ao Gestor Responsável no prazo máximo de 03 (três) dias (art. 26, caput, da Lei das 
Licitações), para a sua posterior ratificação no prazo de 05 (cinco) dias, para garantir a 
eficácia da contratação. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 
 
Santa Bárbara do Pará/PA, 21 de maio de 2019. 

 
 

 
 
 

Danilo Ribeiro Rocha 
Assessor Jurídico 
OAB/PA nº 20.129 
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