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PARECER JURÍDICO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO  – 2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2304001/2020D 

 

1 – Trata-se de solicitação de análise jurídica relativa a contratação 

direta, via dispensa de licitação, bem como de avaliação contratual, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO MÁSCARAS, LUVAS E ÁLCOOL EM 

GEL PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 

(CORONAVÍRUS), com fulcro no art. 24, Inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, para atender 

necessidade do Município de Aveiro-PA, frente a Calamidade Pública de âmbito Nacional; 

2 - Constam nos presentes autos, documentos diversos referentes a 

deflagração do presente certame; 

3 - Conforme justificativa, a presente contratação direta (AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO MÁSCARAS, LUVAS E ÁLCOOL EM GEL) se 

funda na necessidade premente para atender a necessidade da Municipalidade de Aveiro, 

tendo em vista, “o aumento de número de casos de coronavírus e a disseminação global 

resultaram na decisão da Organização Mundial de Saúde – OMS decretar estado de 

pandemia no dia 11 de março. Entre as medidas para diminuir a velocidade de 

contaminação, o isolamento social foi reconhecido, até então, como a melhor 

providência... ...o uso do álcool em gel para higienizar as mãos e higienizar superfícies... 

...já as máscaras cirúrgicas previne o contágio sobre as pessoas que estão tossindo, 

espirrando, para que não possam transmitir a doença para outras pessoas através de 

gotículas...”. 

4 - É incontroverso afirmar, uma vez examinada a base do objeto do 

presente certame e os documentos acostados, notadamente o Decreto Municipal 

052/2020 (fls. 19/21), que declarou situação de Calamidade Pública no Município, e a Lei 

Federal nº. 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, que o presente 

processo licitatório está em conformidade com as normas de regência; 
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5 – Analisando as Justificativas apresentadas, fica patente que existe de 

fato motivações legais para a contratação pretendida, em especial as previstas no inciso 

IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, qual seja: 

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) 
 
 

6 - Como pode ser observado acima, é possível verificar a imposição de 

determinados requisitos que devem ser assinalados visando conferir regularidade à 

contratação pretendida. E no caso em análise, o estado de calamidade pública de âmbito 

nacional e mundial, com reflexos diretos e imediatos na Municipalidade de Aveiro está 

dentro dos limites e ditames da lei de regência. 

7 - Trata-se, portanto, do que a doutrina chama de dispensa de 

licitação em razão do Estado de Emergência e/ou Calamidade Pública. Nos ensinamentos 

do professor Hely Lopes Meireles (Licitação e contrato administrativo. 12. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 98), 

“a emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares. Situação de 
emergência é, portanto, toda aquela que põe em perigo ou 
causa dano à segurança, à saúde ou à incolumidade de 
pessoas ou bens de uma coletividade, exigindo rápidas 
providências do Poder Público para debelar ou minorar suas 
consequências lesivas.” 

 

8 - Antonio Carlos Cintra do Amaral, por sua vez, pontua: 

“a hipótese de dispensa em face de emergência nem 

representaria um caso de dispensabilidade de licitação, por 
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entender que há um dever jurídico de contratar sem licitação. O 
autor destaca que a emergência caracteriza uma inadequação 

do procedimento formal licitatório à hipótese fática.” (Dispensa 
de licitar por emergência. Salvador, Instituto Brasileiro de 

Direito Público. P. 4). 
 

9 - Como se vê, o legislador ordinário disponibilizou para o gestor 

público a oportunidade de adquirir bens ou contratar serviços em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, dado o caráter urgente de sua aquisição, pela via que 

pudesse realizá-los de modo menos burocrático, do que impô-lo a todo ritual e custos 

necessários de lançamento e consecução de um certame licitatório. É aqui vislumbrado, 

pois, o princípio da eficiência, na sua faceta da economicidade. 

10 - Nesta trilha, a Administração Pública, visando satisfazer seus 

interesses, bem como observando condições mínimas inerentes à função desempenhada, 

estando o a circunstância e o objeto em consonância com o que preconiza a legislação 

infraconstitucional, poderá efetivar a Dispensa de Licitação com fulcro no dispositivo legal 

mencionado; 

11 - Restam demonstradas as condições favoráveis a realização de 

contratação direta, sob a forma de dispensa de licitação, com base no inciso IV, do artigo 

24, da Lei 8.666/93; 

12 – Outrossim, é de extrema relevância destacar, que a análise neste 

parecer se restringe exclusivamente a verificação dos requisitos formais, aqui chancelado 

pelo Decreto Municipal e Lei Federal constante nos autos que declarou estado de 

calamidade, com análise restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer 

aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionário. Assim como, registra-se, que 

este parecer tem caráter meramente OPINATIVO, não decisório e não vinculativo; 

13 – Por fim, deve-se ressaltar a necessidade de imediata juntada aos 

presentes autos, sob pena de impossibilidade de homologação e respectiva assinatura 

contratual, do Decreto Legislativo nº. 06/2020 (Federal) referente a ocorrência do estado 

de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, Decreto 

Estadual nº. 609/2020, e os Decretos Municipais nº. 033, 034, 035, 036, 037, 047, 048 e 

051/2020 – GAB/PMA, referentes a medidas emergenciais de saúde e de enfrentamento 
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da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Aveiro. Dada a 

necessidade premente de restar induvidosa a necessidade de adoção da presente 

dispensa de licitação;  

14 - Desta forma, pelo exposto, em face das interpretações acima e 

invocando os princípios básicos norteadores dos atos administrativos, em especial o da 

supremacia do interesse público, bem como eficiência da Administração Pública, esta 

Assessoria Jurídica, com base na grave e induvidosa situação de pandemia mundial e a 

urgência em medidas de segurança e saúde dos Munícipes de Aveiro, OPINA pelo 

DEFERIMENTO, da realização da aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO 

MÁSCARAS, LUVAS E ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO EM 

MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), via dispensa de licitação dos arts. 24, 

Inciso IV, da Lei n.° 8.666/93, ressalvando a necessidade de juntada aos presentes autos, 

sob pena de impossibilidade de homologação e respectiva assinatura contratual, do 

Decreto Legislativo nº. 06/2020 (Federal) referente a ocorrência do estado de calamidade 

pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, Decreto Estadual nº. 

609/2020, e os Decretos Municipais nº. 033, 034, 035, 036, 037, 047, 048 e 051/2020 – 

GAB/PMA, referentes a medidas emergenciais de saúde e de enfrentamento da pandemia 

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Aveiro.  

 

 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

Aveiro-PA, 23 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
EDENMAR MACHADO ROSAS DOS SANTOS 
ASSESSOR JURÍDICO - OAB/PA Nº. 12.801 
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