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PARECER JURIDICO Nº125/2021 

 

Referente ao processo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0024 com 84 folhas numeradas e 

rubricadas. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. 
CONTRATAÇÃO DE GRUPO FORMLA OU INFORMAL 
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE NO 
MUNICÍPIO DO ACARÁ/PA ATÉ A CONTRTAÇÃO POR 
MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO 
LICITATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 24, IV DA LEI 
8.666/93. DISPENSA. POSSIBILIDADE. ART. 24, IV DA LEI 
8666/93. 

 

1 – RELATÓRIO 

Veio ao exame desta Procuradoria Jurídica o processo administrativo em epígrafe, para 

análise e pronunciamento, na forma do art. 38, VI e parágrafo único da Lei nº. 8666/93, o presente 

processo administrativo, que visa a contratação direta de grupo formal ou informal para fornecer 

gêneros alimentícios para agricultura familiar rural para atendimento ao programa nacional de 

alimentação escolar PNAE no Município do Acará/PA até a contratação por meio de instauração de 

regular processo licitatório. 

É a síntese do necessário.  

Passo a me manifestar. 

2 – PRELIMINAR 

Ab initio, insta esclarecer que o exame desta procuradoria é feito nos termos do art. 38, 

parágrafo único da Lei 8666/93, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da 

contratação em si.  

3 – DA ANÁLISE JURÍDICA 

A licitação é procedimento obrigatório à Administração Pública para efetuar suas 

contratações, consoante preceitua o art. 37. Inciso XXI, Constituição Federal. No entanto, o próprio 

dispositivo constitucional estabelece exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos 

especificados na legislação. 
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No caso em apreço, a Autoridade administrativa da unidade solicitante manifesta-se pela 

aplicação ao caso concreto da hipótese legal de dispensa de licitação – art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 

a qual aduz que:   

“A aquisição do objeto deverá ser realizada através de 
dispensa de licitação, com base no art. 24, IV, na forma 
emergencial, para suprir a necessidade finalística de modo 
excepcional, pelo critério do menor valor global, ficando sob 
responsabilidade do Setor de Licitações, a realização do 
procedimento na forma da lei.” 

 

Consoante hipótese legal de dispensa de licitação aplicável ao caso concreto, cite-se a 

previsão do art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93: 

 
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; 
 

In casu, a contratação a ser efetuada na forma direta com o procedimento de dispensa de 

licitação encontra-se justificada no termo de referência colacionado às fls. (  ). 

Cumpre referir que a ausência de um processo licitatório deve estar bem fundamentada 

para solapar quaisquer dúvidas de que tenha derivado de inércia do administrador ou que 

efetivamente seja situação emergencial real, devido a um fato imprevisível e que impossibilite 

aguardar a realização de processo licitatório.  

Consoante ensina abalizada doutrina: 

A contratação administrativa pressupõe atendimento do 
interesse público. Isso significa que a ausência da 
contratação representaria um prejuízo para o bem público. 
(...) Na generalidade dos casos em que o Estado se dispõe 
a contratar, é motivado a atuar para evitar danos potencial. 
Toda e qualquer contratação administrativa retrata a 
necessidade e conveniência de uma atuação conjugada 
entre o Estado e terceiros. Uma interpretação ampla do inc. 
IV acarretaria, por isso, a dispensa de licitação como regra 
geral. O argumento da urgência sempre poderia ser 
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utilizado. Ora, a ausência de licitação não constitui a regra, 
mas a exceção. O inc. IV deve ser interpretado à luz desse 
princípio. O dispositivo enfocado refere-se aos casos onde o 
decurso de tempo necessário ao procedimento licitatório 
normal impediria a adoção de medidas indispensáveis para 
evitar danos irreparáveis. Quando fosse concluída a 
licitação, o dano já estaria concretizado. A dispensa de 
licitação e a contratação imediata representam uma 
modalidade de atividade acautelatória do interesse público.1 
(JUSTEN FILHO, 2002, p. 239) 

 
No que concerne à justificativa apresentada nos presentes autos, acredita-se que é 

suficiente para demonstrar a urgência na contratação, portanto, o uso da modalidade dispensa, uma 

vez que se trata de aquisição de gêneros alimentícios para suprir a necessidade de famílias 

agrícolas por meio do programa PNAE. 

No que tange a cotação dos preços, foram apresentadas três propostas, ATRACBE no valor 

de R$1.296.650,00 (Hum milhão, duzentos e nove e seis reais e seiscentos e cinquenta reais), 

AAPMPRGSM no valor de R$1.306.150,00(Hum milhão, trezentos e seis mil e cento e cinquenta 

reais) e COOPAB no valor de R$1.192.000,00 (Hum milhão e cento e noventa e dois mil reais). 

Para a contratação dos grupos formais ou informais será feito o processo de chamamento 

público para posterior contratação. 

Consta à fls, Decreto Municipal nº 01/2021-GAB-PREFEITO, que constitui a Comissão 

Permanente de licitação do Município de Acará. 

Verifica-se às fls., Despacho do Setor Contábil, atestando a existência de dotação 

orçamentária específica para realização da despesa, com a indicação das respectivas rubricas, 

preenchendo as exigências dos art. 14 da Lei nº 8666/93. 

Observam-se às fls., minuta do contrato administrativo, em consonância com os ditames 

legais.  

3.1 - Da Minuta do Contrato: 

A regulamentação dos contratos administrativos encontra-se prevista no artigo 54 e 

seguintes da Lei n.º 8.666/93, tendo o art. 55, da referida norma, previsto quais são as cláusulas 

que necessariamente deverão estar consignadas nos chamados contratos administrativos, sendo 

as seguintes: 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos;  
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

                                                             
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, 

São Paulo, 2002, p. 239. 
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III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-
base e periodicidade do reajustamento de preços, os 
critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 
de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação 
da classificação funcional programática e da categoria 
econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 
execução, quando exigidas; 
VII - Os direitos e as responsabilidades das partes, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 
para conversão, quando for o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos; 
XII - a obrigação do contratado de manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
§ 1º (VETADO). 
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública 
com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas 
domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o foro da 
sede da Administração para dirimir qualquer questão 
contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei. 

 

Na minuta do contrato em epígrafe, se fazem presentes cláusulas exigidas pela legislação, 

recomenda-se, contudo, que por ocasião da formalização do contrato administrativo se façam 

constar as cláusulas previstas nos incisos II, V e VI do art. 55 da Lei 8666/93. 

Pois bem, após a análise dos documentos colacionados aos autos, bem como da minuta 

contratual, infere-se que o processo se encontra regular para que a contratação se efetive. 

Desta feita, verificado que o processo em análise se apresenta regular e com ordem 

cronológica na apresentação de documentos e demais formalidades exigidas para a contratação 

direta pela modalidade de dispensa, o que garante a conformidade legal. 
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Consigne-se que este parecer tem o condão de analisar os aspectos legais da minuta do 

termo de dispensa de licitação, sem interferência acerca do mérito e dos documentos juntados, cuja 

responsabilidade é da Secretaria solicitante.  

Destarte, realizada a análise jurídica da minuta de dispensa de licitação em epígrafe, ela 

nos parece cumprir as determinações legais, o que nos leva a concluir que o processo estará 

devidamente formalizado. 

4 - CONCLUSÃO 

Assim, pautando-se nas informações e documentos colacionados, com base nos quais esta 

análise jurídica foi realizada e, no pressuposto de ser impossível aguardar a realização de 

procedimento licitatório sem causar prejuízos à prestação do serviço público essencial de saúde 

pública, OPINA-SE pelo prosseguimento do procedimento de dispensa de licitação, caso em que a 

contratação direta se mostrará em consonância com a legalidade e apta a ratificação pelo ordenador 

de despesas.  

Ressalto, por fim, que a presente análise, restringe-se aos aspectos formais da contratação, 

não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, tão 

pouco, aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, econômicos e financeiros que 

escapam à análise dessa Procuradoria e, repiso que é de responsabilidade da autoridade 

competente dar cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, I, II e III, da Lei nº 8.666/93 e 

do Decreto n. 666/2012. 

Ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o inarredável respeito ao 

entendimento diverso, este é o entendimento.  S.M.J 

Acará, 09 de Julho de 2021. 

 

Nayana Soeiro de Melo 

Procuradora Geral do Município de Acará/PA 

OAB/PA 12.463 
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